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İdare 1064 

Yeni mebuslarııııız bugün seçiliyor 
62 intihap dairesinde 

Mebus s~imi en le( bu aksama 
kadar bitirilmis ola<aktır 

Dört müstakil mebusluk için Berç Türker, Doktor Taptas, 
B. lstamat Özdama r, Dr. Abravaya namzetliklerini koydular 

Bugün, yurdun her tarafında Büyük Millet Mee
lisinin altıncı devresi için yapılmakta olan intiha
bın son günüdür. Sabah saat 9.30 dan itibaren 
Cürnhuriyet Halle Partisinin ittifakla kazanan ikin
'-· müntehipleri gene Partimiz tarafından gösteri
len Mebus namzetlerine reylerini vereceklerdir. 

Dünkü sayımızda yazdığnnız gibi, {>artimiz Af
yonkarahisar, Ankara, Eakiıehir ve Niğde'den ol
mak üzere, müstakil Mebuslar için dört yer açık 

bırakmrıtır. Öğrendiğimize göre, bu intihap daire- . 
lerinde bqinci devrede Mebus bulunan B. Berç 

l"ürker, Dr. Taptas, B. lstamat Özdamar "ve Dr. 
Abravaya tekrar ve müstakil olarak namzetlikleri

ni vazetmiflerdir. Bundan batka bir iki vilayette 
birkaç kitinin de müstakil Mebusluk için namzet-

liklerini koydukları haber verilmektedir. 

Alakalı makamlar tarafından alınan tedbirlerle 
seçimin bugün 62 intihap dairesinde en tazıa ak
şama kadar bitirileceği anlll§ılmaktadır. lnbhap da
irelerindeki teftiı heyetleri seçim sonunda hazırlı
yacakları mazbatalan tekrar Ankara'ya gc)ndere
ceklerdir. Yeni Mebuslanmız da nisanın üçüncü 
günü Ankara'da bulunacaklar ve Büyük Millet 
Meclisinin altıncı devresinin ilk içtimaı da o gün 
yapılacaktır. 

Geçirdiğimiz mücadele ve inkılap yıllannc:la ol
duğu gibi, son intihap itleriyle siyasi ve içtimai 

rüıdünü bir kere daha isbat eden büyük milletimi
zin Büyük Meclisine seçilmekte olan Mebuslamnı
za teşrii hayatlannda muvaffakiyctler dileriz. 

. 6ıncı 
Kamutay 

1 
Eıki alman ıömürı•-

F. R. ATAY. 

8usGn bütün memlekette ikin-.. . .. ' .,. .,. . . -
425 bumı eeçeotıklerdir: ı.u i
zaclan 421 i Cümhuriyet Hale 
Partiıine mensuptur; dördü de 
müstakil mebu9tur. 

üki meclisten 103 mebus yeni 
nameztlerle deiittirilmittir. Mil
li Şerin millet ve tarih ka11ııın
daki vazife ve mesuliyetlerinin a
jırbiı kadar, bu vazife ve DHl9U • 

liyetlerin icaplannı da takdir et
memiz lizımıelir. Kamutay iza 
namzetlerinin tesbiti hususunda 
nihai karar halda kenc:liıinde o
lan Milli Şef, bu devletin ve bu 
milletin en yüksek müeneaeıini 
tetkil etmekteki pek nizik ehe • 
miyeti dütünmek mevkiindedir. 
Partimizi~, Cümhuriyet Tür • 

kiyesine vücut vermit olan bir 
tarihi ve i.tiınaaız bütün halkm 
itimadını kazanmq bir lideri 
var. Bunlar kadar mühim olan 
bir feY daha var ki o da bu top
raklarda medeni ve muaıır bir 
memleketin ve cemiyetin intaıı
nı tamamlamaktır. Muvaffak ol
mak için, mazinin ıerefini Ye 
milli itimadı her türlü yıprantı
dan korumaia, kudret ve kabili
yetlerimizi yalnız hizmet ve İ· 
deal zaruretlerine vakfetmeie 
borçluyuz. 

' 

lerinin bulundukları 
yerler 

Alman M>murcclcrı Versa, 
nıuahedesıyle ,edi m·llctın 
mandaa ıaltına konmuaı;a , 
Bunlardan en muhımı Af
r~a'da olanlardır Kaybedı
lea M>murıelere Veni Kınc· .• 
J• lamoa ve K ıaoıt0v'u ı!ive 

etmek lhımdır. 

• m 
m 

Almanya t1rafındaıı 
A f r ı k a • nın tak . 
almı hakkında teldır 
edilen ••kıl 
Almlnra'ya verilecek 

arazı 
Devlete hiase YHen 
tır~etlerce ıtletılen a .ı 
razı . 

Bucunku aıatıa altın· 
da lraları yerler. 

Almanya'nın sömürge 
istekleri tekrar canlandı 

Japonlar Almanya'ya Karolin 
adalarının iadesini teklif ediyorlar 

BiR RiVAYETE GÖRE 

Slovalı altaleri bir manevra 
e•naıntla 

·Madrid 
BELKİ DE BUGÜN 
Teslim 
oluyor! 

n urgos, 25 a.a. - P oliti.k mahfil -
lenlekf-umumi lfttRll. llMJ'IOIİ8ilet ın. 
talarrn hemen yarm Madrid•e girecek 
leri merkezindedir. Yarı resmi men
balardan gelen bu tahminler resmen 
teyit edilmiş olmamakla beraber cid
didir. Madrid cephesinde harekat ta
mamiyle durmuftur. Madrid garnizo
nunun askerleri birçok yerlerde nas
yonalist hatlara gitmekte, oradan si
gara ve sair yiyecek almakta ve bila
hare mevzilerine dönmektedir. Bu 
vaziyet bilhana üniversite mahalle. 
ıiyle Karabanıet mahallesinde müp
hede olunmaktadır. 

Mü:sakereL?r 
Sain J can de Luz, 25 a.a. - Sözü -

ne itimat edilir menbalardan alınan 
haberlere göre, Madrid milli müdafaa 
komite.inin Burgostaki müzakereci • 
leri general Franlco'ya prtmu: te.limi 
ve cümhuriyetçi askerlerin çekilme
sini teklif etmitl~rdir. General Fran· 
ko Madrid'in azami alıtı günde bütün 
cümhuriyetçi .kıtalardan tecridi pr -
tiyle teslimini kabul etmiıtir. 

Burgos ile Madrid araamda müte. 
madi muhabereler vardır. Bu muhabe
rat tifreli olarak Madrid radyoıu ile 
Madrid cepheaindeki nuyonalist rad 
yo arasında teati edilmektedir. 

Müzakerelerin bu derece ilerlemiı 

olmasından dolayı mu.haaamata yeni
den bqlanmMı burada tamamiyle 
mümkün addedilmemektedir. Yeni Kamutay'm karakterini 

vücuda ıetiren husuıiyetler dahi 
en eyi bu iki kelimede toplana
bilir. İtibar ve emniyetimizin 
bqlıca kaynajı olan millet bir
liiini devam ettirmek dahi, an
cak bu iki ahlak, faaliyet ve ha
reket diilturuna ıidrk kalmamız
la ruiimkündür. 

Almanya 20 nisana kadar 
• • lstanbul'da 

bır ıüldmet devreıı geçirecek 

J1usün sandık baımda hakla
nnı kullanmaia ıiden ikinci 
müntehiplerin, lnönü namzetle • 
rine rey verirken, vicdanlan ta· 
mamen rahat olacaklanna emi • 
niz. 6 ıncı Kamutay, yeni milli 
tekenünümüzde yalnız terefli 
bir vazife hatıraıı deiil, ıele
cekteki tevil hayatımız için 
müateına bir imtieal ananeıi bı
rakacaktır. 

6 mcı Kamutay devlet faali
yetlerini yakından takip, tenaik, 
ıevk ve idare eden bir milli mu· 
rakabe cihazı olarak iıliyecek, 
onun kürıüıü, hüriyetin, hakları 
kadar mukaddes olan meauliyet
leri altında, tam olan, samimi ve 
sönülden olan ba8' itimadına 

Pariı, 25 a.a. - Berlin'den bildiriliyor: Naıyonal - Soay~liıt Beı katlı bir apartman 
partiıi memurlarının bir toplantııı eanaıında beyanatta bulunan 
fon Ep,pı, ~n~bi m~mleketlerde ızhar edilen .. hotn~tauzl~~n Al- tökfü iki eYI de yıkfl 
manya yı ıomurge ıstemekten alrkoymıyacagını aoylemıftir. ı 

re, 20 nisana kadar bir •~net devre- ~-----------.... 
Umumi surette .zannedildifine gö •

1 
si geçecektir. Hitler, Berehteagaden'. 
de üç hafta istirahat edecektir, Gö -
ring ise 15 niaa':l8 kadar İtalya' da ka _ 
lacaktır. 

Hitler'in 50 inci yıldönümU, mera
sim teaid edilecektir. 

1 nisanda Amiral von Tirpitz zırh
lısı denize inc:Hrilecektir .. 

Karolin adalan ıekli/ edUiyor 
Londra, 25 a.a. - Deyli Herald ga.. 

zetesinin bildirdiğine cöre, dün ak -
fam Berlin'de Kiao • Çeu sömürgele · 
rinin Alman'ya iadesinden bahae
diımekte idi. Bu hususta Deyli Herald 
diyor ki: 

"Kiao • Çeu bir ticaret lluil olaralc 
sa fada) 

Ankara mebusan heyeti 
tefliJiye reislilindel 

Mebus inti~bı 26 mart 
939 pazar gij~ saat do
kuzdan on ikiye kadar be
lediye meclisi salonunda 
yapılacaktır. 

Müntehibi sanilerin maz
batalnriyle tetrifleri rica 
olunur. 

Sekiz kişi öldü 
bir çok yaralı var 
latanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 

saat 12.15 te Beyoğlunda Yenişehir
dc Bangaear caddesinde sekiz kiti
nin ölümü, dokuz kitinin ağır ve dört 
kitinin hafif yaralanmasiyle netice. 
Jenen bir çöküntü faciası olmuştur. 
Banguar caddesinde Topuzcu soka
ğında makarnacı Aleko Roka'ya ait 
man vardır. 20 sene evci kargir apart
man. vardır. 20 sene evet yapılmııtır. 
Mimarı, tuğlalar arasında harç kul • 
lanmadığı ve birçok yerleri tek kat 

(Soaıı 8 inci sayfada) 

MACARLARLA SLOVAKLAR ARASINDA 

SLOVAKY A'DA 
HARP OLUYOR! 
Slovaklar Almanya'nın de rhal 
müdaha lesin i ileri sürüyorlar ! 

İtalya Almanya'ya Slovakya'mn Macarlara 

teslim edilmesi lehinde bir teklif yapllllf 
Prag, 25 a.a. - Alman - Slovak itilafının imzasını müteakip Buda

pcşte ae, l\ııacar kıtalarının Slovak topraklanndan çekileceğine dair 
neşredilen beyannamelere rağmen Macarlar yeniden taarruza gcçmif~ 
lerdir. 

Diplomatik mahfillerde söylendiğine göre .. Slovakya'yı himayesi 
altına" alrnı§ olan Almanya· nın normal bir tekilde müdahalesi lizmı 

gelmektedir. Slovak hükümeti, Slovak arazisinde çarpıımalar olduğu· 
nu ve alman kıtalannın yardımını talep etmek zarureti hasıl olabileu? 
ğini Berlin 'e bildirmiıtir. 

Slovak makamları, gönüllü toplamaktadırlar. Askerlik ıubeleri gö
nüllü kaydedilmek istiyen gençlerle doludur. Bunların arasında henüz 
18 yaşını doldurmamı§ birçok mektepliler de bulunmaktadır. 

Slooalı tayyaTeleri 

Askeri makamlar, süratle müdafaa
ya hazırlanmaktadır. Bu makamlar. 
her taraftan çek ordusu tarafmdan 
terkedilen harp malzeme.ini toplamak 
tadırlar. Elde mevcut birçok aili.h ve 
cephane vardır. 

Dün ak,am Macar tayyarelerinin 
Spiska - Novena üı:erine yaptıkları bir 
akm neticesinde 6 kifi ölmüttür. Ma
car tayyareleri bu sabah da Homy -
O.ıitoYce'i boa:nbardıman eımif}erdir. 

Duchantes, keyfiyeti derhal Buda
pefte nezdinde prote.to etmittlr. 

Hava muharebeleri 
Budapefte, 25 a.a. - Resmen bildiri

liyor : Macar kıtaları, dün muntazam 
Slovak kıtalarının taarruzuna uğra
mıtlarsa da 23 martta iJgal ettikleri 
mevzileri muhafaza etmi,tcrdi~. Slo
vak tayyareleri Ungvar, Roeanyon ve 
Magybcrcua'yı bombardıman etmitler
dir. 

Macar hava kuvetl~ri, 7 Slovak tay
yaresini dütürmütlerdir. Mukabelei 
bilmi•il olmak üzere macar tayyareleri 
de lglo hava meydanmı bombardıman 

(Soau 8 iaci say/ada) 

Romanya'nın 
Almanya ile iktisadi anlaınıa yapmaktı 

karı nedir! 
Biikreı malalilleri bu anlaşmanın 

ş(lmulünii ,imdiden tayin edemiyorlar 

Romtınya' da petrol •hal aranı ve hububat bölgelerini 
•öderir latıTitıı 



-%- ULUS 

İnsan ve kültür : 

Şef'in emniyet formülü 

Halkevinin Eryaman köyünde 

tertip ettiği toprak bayramı ----
bugün törenle kutlanacak 

Tü~k v~tandafı, bugünkü ga.zete- , milli bi.rliğ~ kendini kuvetle ifade 
lere bı.r goz atmakla kalsa, dünya- etmek ımkanlarını vermek arzusun
nın rahat olmadığını ve büyiik teh- dadır. 
likelere gebe bulunduğunu anlar. Neden bu kadar büyük itleri ba
Bugün, Franaa, İngiltere hatta Ame- tarmıya muvaffak olmut bir millet, 
rika gibi büyük devletler bile kendi- elinde niymet namına ne varsa, mu
lerini emniyette hiaaetmiyorlar. Al- hafazasını, ve neden kendi genç 
manya, İtalya, Japonya, keza. Sov- varlığının istikrarını kendi zinde ,. 
yet Rusya'ya gelince, herkesinkin- anlayışına ve kendi serbest arzusu
den batka bir rejim ile beraber na istinat ettirmesiyle de bir takım 
hudutsuz topraküstü ve toprakaltı §ekil dissiplinlerine ve dissiplin şe -
servetlerine malik olduğundan, o killerine istinat ettirir gözüksün? 
da, havadaki tehlikeyi sezmektedir. Bir millet, büyük şefleri, müte
Yani ne Amerika'nın Okyanoslar- madiyen yetiştİ«'emez. Tabii olan, 
dan yapılmıt müdafaa kalkanı, ne bir müddet sonra iyi devle t adamla
Sovyet Rusya'nın kendi derinlik ve rı çıkarabilmesidir. Milletin varlığı
l'eni,Hğindeki mesafede bulduğu na ve is tiklaline ait olan gar antiler, 
müdafaa kolaylığı, tehlikenin kü- ne kadar şahıstan sisteme ve fertle
çiik yahut uzak görülmesine kifayet rin dehası sahasından bizzat mille
ebnekteclir. tin ıuuruna nakledilirse,o varlık ile 

Şu halde,Türkiye için, böyle bir istiklalin muhafazaları o n ispette 
dünyada, tehlike yoktur demek, ha- kolaylapnış olur. Büyük bir Şef o
fifliktir. lnönü, hakikati olduğu gi- lan lnönü, milletinin varlığı ve is
bi ıörmek ve göstermek itiyadında tiklali için, itte bu garantileri hazır
olan bir Şef olduğundan, Cümhurre- lamak istiyor. 
isliğine seçildiği gün·den itibaren, istiyor ki, parti içindeki demok
her fırsatta, milletinin gözünü bu ratik hareket bir milli birlik terbi
huauata da açmayı ihmal etmemiş- yesine müncer olaun. Yani, istiklal 
tir. Vaziyete agah olduğumuzu, davamızın zaferini temirı eden mil
kork:madıiımızı çünkü istiklalimizi li birlik faktörü, politik ve ideolojik 
canmıızdan yüksek tuttuğumuzu, i- safhalarını bitirerek, bir a n evel, 
cabmda bütün milleti istediği hudut bütün türk vatandatlarının lıİyasi 
üzerinde seferber edebileceğini ve ve içtimai terbiyelerine girsin ve bu 
türk milletinin kendi arkasm·dan terbiyelerdeki sağlamlığı temin ey
tek adam gibi yÜrÜyeceğini, en ku- lesin. 
vetli sözlerle anlatmııtır. Şef'in istediğini iyi anlamıya ça • 

I 

.1 

Yalnız bu kadar değil, Şef, bu lışır, iyi tatbik eder ve memleket 
milletin en kudretli müdafaa çaresi- menfaatini kendi şahsi menfaatleri
ni hem sözle tasrih etmİf, hem girif· mizden Üstün görmiye alııırsak, 
tifi politik aksyonJa fiil halinde or- Türkiye'yi herhangi bir tehlikenin 
taya koymıqtur. Bu da, kendi etra - tehdit etmesine imkan yoktur. Çün
fmda ve herkesin tuuruna ve mem- kü o zaman, esasen kimsenin hakkı
leket sevgisine dayanan bir milli nı yememek kararında olan türk 
birliii meydana getirmektir. Bu ae- milleti, bizzat kendi hakkını yeme
ferki seçimde takip ettiği usul, isti - meğe alıpnıf demektir. Türk milleti
şareye verdiği mevki, namzetleri se- nin bu yenmemesi lazım olan hak
çerken gösterdiği titizlik ve parti kına gelince, bu, millet bütünlüğü i
içinde istikametli bir çalııma·dan le fert hüriyeti arasındaki ölçüyü, 
kuvet almak ıartiyle inkitaf edecek kendi serbest arzusu, kendi serbest 
aerbeat ve demokratik bir hareket muvafakati ile bulmuı olmak ve 
etrafmda daha ilk adımda yaratını • bu bulduğu en büyük niymeti daima 
ya muvaffak olduğu alaka ve inan canlı tutacak olan milli ıuur ve ira
tunu ispat ebniş olsa gerektir ki, l- deye, yolların en güzeli olan tabii 
nönü, mefruz bir milli birliği yuka- ve aerbeat terbiye ile varmıt olmak

Geçen ıeneki toprak bayramından iki görünüf 

Halkevi köycülük şubesi her yıl ı 8 - Ağacın faydası anlatılacaktır. 
ilkbahar mevsiminin başlangıcı mü- 9 - Ağacın eyi şekilde dikilmesi 
nasebetiyle köylerde yaptığı toprak tarif edilecektir. 
bayramı törenini bu yıl da bugün Er· 10 - Her çukurun başında üç, dört 
yaman köyünde kutlıyacaktır. kişi bulunmak üzer~ tarife göre ağaç-

Köyün çevresindeki birçok köy lar dikilecektir. 
halkı merasime davet edilmiştir. Bay 11 - Tablolardan sağlık ve zehir-
rama köycülük şubesi mensuplariyle 1i gaz sergileri gezilecektir. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve diğer 12 - Yemek (Herkes kendisi ge-

rıdan atağı telkin ebnek ve kabul tan baıka nedir? 
ettinnek değil, esasen mevcut bir Burhan BELGE 

yüksek mektepler ve alakalılardan tirecek) ve istirahat. 
kalabalık bir şehirli kütlesi iştirfık e- 13 - Orta oyunu ve mahalli oyun-
d~~~ ~ 

------"':"'."~=:::-:~=~==~-:-"':'.::'"~"'.'""""-...... ,-....-~ ...... .--"""'"'~~~-c<'-l"'" --""'~.-... •• 1 -·' - ~--- -- . ~·.. .. 
ıs - Cirit oyunu - h ediyeli 

Dün ıehrimizde hava 

bulutlu geçti 
DUn 9ehrimizde hava çok. bulutlu 

ve aralıklı yagmurlu geçmiş, rüzgar 
cenubu garbiden saniyede 7 metre ka. 
dar hı:zla eamiıJtir. En yüksek ısı 11 
derece kaydedilmiştir. Yurdda hava 
bütün bölgelerde kapalı ve yer yer 
yağıtlı geçmiıtir. 24 saat içindeki ya. 
ğl'fların metre murabbaına bıraktıkla. 
rı ıu mikdarları Pınarhiaar'da 14, Ge. 
libolu'da 12, Tekirdağı ve Kırklare -
lhıde 17, Simavda 31, Turgutluda 30, 
Maniaada 28, İz.mirde 27, Muğlada 26 
Biga' da 17, Konya'da 14, Bodrum' da 
13 Siirdde 9, Islahiyede 4, Sarıkamış. 
ta ı 1, Zonguldakta 7, diğer yağışlı 
yerlerde de 1 - 3 kilogram arasında • 
dır. 

Yardım sevenler 
cemiyeti kongresi 
Bayan Mevhibe İsmet 1nönü'nün 

yüksek himayelerindeki "Yardım se • 
venler cemiyeti,, 29 mart çarşamba 

günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu salonunda senelik kongresi:ıi 
akdedecektir. Azalarının ve Ankara'
nın hayırsever bayanlarının teşrifle • 
rİ':ıi rica eder. 

Ayazma ~iftliğinde 
bir heyelin oldu 

İstanbul 25 (Telefonla) - Son gün 
terde İstanbul ve civarına yağan 
yağmurlar bazı heyelanlara sebebi -
yet vermiştir. Yakacıkta Ayazma 
mevkiinde dört gün evel bir heyelan 
başlamııtır. Heyelanın hata devam 
ettiği ve toprağın Ayazma mevkiin· 
den aşağıya doğru çöktüğü anlaşıl
maktadır. H adise alakadarlara bildi-

:.im programı aşağıya konulmuştur. 
Köyde 1500 den fazla ağaç dikile

cek ve ziraat mütehassısları tarafın
dan ağacın faydalan anlatılacaktır. 
Toplantının eğlenceli olmasını temin 
için ayrıca mahalli oyunlar, ve orta 
oyunu da tertip edilmiştir. Bundan 
başka köylümüzü teşvik edici müsa
bakalar da yapılacaktır. 

Halkevimiz, arzu edenlerin de ken
di vasıtalariyle iştiraklerini kolay
laştırmak için Etimesut nahiyesine 
çok ya.km mesafede ve asfalt civarın· 
da bulunan Eryaman köyünü seçmit· 
tir ve ilgilileri davet etmektedir. 

Bugünkü program şudur: 
1 _ Atlı ve yaya köylüler şehir

den gelenleri karşıhyacaklar 
2 - Tanıştırma merasimi yapıla-

cak 
3 - Hep bir ağızdan istiklal marıı 

söylenecektir. 
4 - Halkevi Başkanı veya adına 

bir azt tarafından verilecek söylev
den sonra 

5 - Köycülük şubesi adına, 
6 - Ziraat Enstitüsü adına 
7 - Köylüler adına birer söylev 

verilecektir. 

rilmiştir. Üniversiteden bir ilmi he
yet tetkikatta bulunacaktır. 

16 - Köylülerle vedalaşılarak köy
lüler köylerine ve Halkevliler ıehre 
döneceklerdir. 

17 - Merasimde davul, zurna ve 
mahalli sazlar çalınacaktır. 

18 - Herkes yiyeceğini beraber a
lacaktır. 

19 - Davetliler haricinde vesaiti
ni temin eden herkes törene i'tirak 
edebilir. 

Yeni yapılacak köy okullar1 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan -

bul vilayeti mülhakat köylerinde ye -
niden yapılmasına karar verilen köy 
okulları binalarının mühim bir ktamı 
tamamlanmıştır. Tam teşkilatı olan ba
zı köy okullarının inşaat işlerine de -
vam edilmektedir. 

Çatalcada Fatoki Rum okulu bina. 
sı satın alınarak burasının Çatalca i -
kinci ilk okulu olma11 için defterdar· 
lığa müracaat edilmiştir. Şilenin Tek 
ke köyü yatı okulu da Şilenin merke. 
zine getirilmek üzere bina ve yer aran 

mıştır. .. 
Ayrıca Silivrinin Yapağca, Cuce -

seymen, Büyükçavutlu köy okulları -
nın da inşasına başlanmıştır. 

26 ~ 3 - 1939 

Maarif politikamızın ana meseleleri 

Memleketimizde mesleki 
ve teknik tedrisat dovası 
Cümhuriyet devrinde yapı lan ve 
bundan sonra yapılacak olan işler 

Cümhuriyet hükümeti her sahada olduğu gibi mesleki ve tek· 
nik tedrisatı da bir devlet meselesi olarak ele almış ve onu Ma
arif Vekaletinin en önemli mevzularından biri haline koymuı
tur. 

imparatorluktan devr alınan mesleki tedrisat müesseseleri, 
fakir ve kimsesiz çocuklara melce teıkil etmek üzere 19 uncu 
asrın ortalarrna doiru kurulmıya batlamış olan rslahhanelerin 
aon zamanlarda mahiyeti deiitmeden ismi deiittirilmit olan
larından ibaretti. 
Mesleki ve teknik tedriaet cüm

huriyet için tamamen yeniden ku
rulacak bir teşkilat olarak belirdi. 
İşe derhal girişildi, mesleki ve tek
nik tedrisatın ihtiyaçlarını, çalışma 

program ve planını tesbit etmek Ü· 
zere bugüne kadar yapılan işlerden 

bazılaı ı şunlardır: 

1924 yılından itibaren Amerika, 
Almanya ve Belçikanın tanınmış 

profesör ve mesleki tedrisat müte -
hassısları memlekete davet edilerek 
tetkikler yaptırılmıştır. 

Mesleki ve teknik mUesseseleri
mizin mütehassıs öğretmenlerini ye 
tiştirmek üzere Avrupaya kız ve er
kek talebe gönderilmiştir. 

Avrupaya gönderilen talebe yeti
tişinciye kadar erkek sanat okulları, 
kız enstitüleri ve ticaret okulların
da çalıştırılmak üzere ecnebi mUte
hassıslar getirilmiştir. 

Mesleki ve teknik okullar öğret • 
menlerinin bilgilerini arttırmak için 
kurslar açılmıştır. 

Mevcut sanat okullarının ıslahına 
geçilerek program ve tesisatı mem -
leket ihtiyacına uygun şekilde ye
niden tanzim edildi. Atölyeleri ye
niden vesait ve makinelerle techiz 
edilerek modern birer meslek mek
tebi haline getirilmiştir. 
İnşaat usta okulu, terzilik okulu 

gibi yeni tip okullar açılarak yaban
cı ellerde kalan mesleklerin kapıla
rı vatandaşlara açılmış bulunmuş -
tur. 

lan kurulmuıtur. 
Böylece cümhuriyet, bir kaç yıl 

içinde, memlekete (56) tane modern 
organizasyonla itliyen meslek okulu 
kazandırmış ve bunların talebe ade
dedini (16.754) e çrkarmıt bulunmak 
tadır. 

ıUuhtm; olduğumuz yiik.fjek 
mühendüleri yetiıtirecek 

mektep· 
1934 yılında, Milli Müdafaa, Zira

at, Nafıa, lktrsat, Maarif vekaletleri 
ve Genel Kurmay batkanhğınca seçi 
len mütehasaıslardan mürekkep bir 
komisyon memleketin mesleki tedri
sat ihtiyaçlarını tetkik ederek bir 
rapor tanzim etmiştir. Komisyonca 
tanzim edilen rapora göre Maarif 
vekaletince hazırlanan geniş bir mes 
leki tedrisat planı başvekalete ıu -
nulmuştur. 

Bütçenin ve
0

rdiği imkanlar dahi -
tinde tatbikine geçilen bu planla 
cümhuriyetin memlekete kazandı -
racakları ıimdiye kadar kazandır -
dıklarından çok geniştir. 

Elektrik, makine, kimya, maden, 
şimendöfer, mensucat, hulasa sanayi. 
in her şubesinde muhtaç olduğ'Umuz 
yüksek mühendisleri yetiştiren bir 
politeknik. 

Her sanat tubeıinin teknisyenleri
ni yetiştiren bir teknikum, 

Memleketin büyük merkezlerin
de, her sınai mıntakanın ihtiyacına 
göre, muhtelif sanat §Ubelerini ihti-

tik ;i;r-;kycti§~fş'"k~l~us~ve Çı: -ıçŞ°ilerin ~esteki ~lG~tını kuvct 
rakların teknik bilgilerini arttırmak lendirmek için ve onları yeni bilgi- .. 
için akşam erkek sanat okulları te- lerle teçhiz etmek için aanayi mer-
sis edilmiştir. kezlerinde akşam sanat okulları, 

Sanat okullarının mesleki ve ame· Çırak okulları; 
li dersler öğretmenlerini yetittir • İptidai bir şekilde devam etmek-
mek üzere bir erkek meslek öğret- te olan mahali bir takını aanatlarm 
men okulu açılmıştır. teknik metotlarla inkişafını temin 

Genç kızlarımızı iyi birer ana o- edecek seyyar ve muvakkat kuralar; 
larak yetiıtiren, iş ve kazanç haya- Her vilayet merkezinde bir kız 
tına birer müstahsil olarak hazırlı- enstitfüıU; 
lıyan kız enstitüleri kurulmuıtur. Akşam aanat okullarının kasaba • 

Cemiyet hayatının icaplarından lara kadar yayılması; 
uzak kalarak yetişmiş kadınlarımıza Köy kadınlan için köyün ihtiyaç
noksanlarını tamamlamak, it haya • larına uygun itler üzerinde tedri•at 
tında yer almak fırsatını veren ak- yapan seyyar ve muvakkat kuralar; 
şam kız sanat mektepleri açılmış - Başlıca ticaret merkezlerinde bi-
tır. rer orta ticaret okulu ve ticaret lise-
Kız ensti tüleroinin ve aJqam kız ıi; 

sanat mekteplerinin mütehassıs öğ· Mesleki bir tahsil görmeden it ha
retmenlerini yetiştirmek üzere bir yatına atılmıı olanlar ıçın ticaret 
kız meslek öğretmen okulu tesis e- bilgileri veren yeni akşam ticaret o
dilmiştir. kulları bundan aonra yapılacak itler 

Adetleri 4,ktiıadi hayatmıızın sür- meyanındadır. 
atli inkişafiyle mütenasip olarak ço ----
ğalan bankalar, ticari müesseseler i
çin muhasebe şefleri, memur ve tek· 
nisyenleri yetiştiren ticaret liseleri 
ve orta ticaret okulları açıldı. Bu 
sahalara mesleki tahsil görmeden a
tılmış olanların bilgilerini kuvet -
lendirmek üzere akşam ticaret okul-

lstanbul Şehir Meclisi 

3 nisanda içtima ediyor 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka _ 

rrn toprak üstündeki kalınlığı Ardı • 
han'da 3, Tatvan'da 8, Hakkaride 21, 
Nazilli'de 57, Sarıkamışta 72 santi _ 
metre, Uludağ'da 3 metre 15 santimet. 
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '' • 

İstanbul, (Hususi) - İstanbul ıe -
hir meclisi, 3 nisan pazartesi günü top 
lanacaktır. Vali Lütfi Kırdaf'ın bir 
nutkiyle açılacak olan mecliıe 939 ıe· 
nesi büdçesi verilecektir. 

redir. 
Rüzgarlar bütün bölgelerd~ cenup 

ve cenubu garbi iıtikametlerınde u . 
niyede en çok 7 metre kadar hızla es. 

mittir. 
En dil Uk ısılar sıfırın altında Ulu. 

~ ç m Yozgat ve 
kıtla. Erzıncan, oru • 
Kıl'lehir'de 1, Sivas, Erz~.rum, Kars ve 

'd 2 Kayserı de 3 derece • 
Kaıtamonu a , . 
d . E 'u'ksek ısılar da Balıkesır 
ır. n y l' B 

Bodrum ve Adana'da 16, Kocae ı, . ur. 

ı · Antalyada 17 derecedır. 
ıa, zmır ve 

Silivrililer kendi 

paralariyle bir orta 

mektep yaptırıyorlar 
latanbul, 25 (Telefonla) - ~ilivri

liler kendi aralarında 40.000 hra ka· 
dar bir para toplamışlardır. Bu para 
ile bir orta mektep binası yaptıracak
lardır. Maarif idaresinin btanbul 

45 inci ilk mektep ittihaz edilmek Ü· 

zere Aksaray'da yaptırdıgı binanın 
inpatı ikmal edilmiştir. 

Parazitler 
Ankara radyosu lstanbul'dan ve 

başka şehirlerden dinlenirken Pa· 
ris radyo'Sunun hemen hemen aynı 
dalga uzunluğu ile çalr§ması yü
zünden bir takım ıslıklar, parazit
ler duyuluyordu. Dünkü Ulus müj· 
deledi: Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğü Londra'dan ge
tirteceği yeni aletlerle bu paraziti 
kaldıracak, radyomuzun uzat ve 
yakın dinleyicileri güzel s6zler, 
tatlı 11ağmelerin i~ine karı~ıp ku
laklarımızı ve zevkimizi tırmalıyan 
ıslığı duym:ıktan kurtulacaklardır. 

Hakkı, yeri, sırası ve münase
beti olmadığı halde şurada burada, 
yazıhanenizde, evinı~de, arabanız
da bağınızda, bahçenızde bulunan 
yDzsüz adam, gömleğinizin yakası
na yerleşen bit, banyoda dolaşan 

hamam böceği, tavandan yatağa at
lıyan tahta kurusu gibi, esirin içine 
karışan başı boş elektrik dalgaları
na da parazit ismini veriyoruz. 

Bir kısım parazitleri, "2n~ak ! 
mikroskopun yardımı ile gvr;bıl!ı· 
ğimiz halde. radyodaki parazıt goz· 
le görülmez, kulakla duyulur. 

Sudan bir kavga! 

latanbul'da Sultanahmet'te bir 
çeıme batında su doldurmak için 
nöbet bekleten iki kadın au yüzün
den kavga etmitler. Hadise, Sul
tanahmet birinci sulh ceza mah· 
kemesinin huzuruna çıkacak ka· 
dar ehemiyetlidir. 

Fakat eninde sonunda sudan 
bir kavga sayılmaz mı? 

Aiız tadı! 

Dünkü Ulw'un ikinci sayfa
sında şöyle bir haber vardı: "Şe
ker sanayiimizde inkip.f - sene
lik şeker istihsalimiz 100.000 tonu 
atıyor.,, 

insanın ağzına tat verecek biT 
haber. Bunu okuyunca ajızlan
nm tadı kaçan milletlere acımak 
hatırıma geldi. 

Ra~lıklara dikkat edelim! 

Anadolu Ajansmın l..ondra'dan 
21 mart tarihiyle alıp verdiği aynı 
telgraf üzerine iki lstanbul gaze
teainin koyduiu iki bathia bakı
nız: birisi : 

"Hükümetimiz Romanya'ya 
Balkan paktı hududu dahilinde 
yardmı edecek,, 

Otekiai .ı; 

Romanya'ya aakerı yardım e-
deceğiz.,, 

Mühim bir meseleyi iri punto
lu başlıklarla izah ve ifade e-der
ken biraz daha dikkatli olmamız, 
hakikati oldufu gibi ıöatermemiz 
lazım değil midir? 

Görüyorsunuz ki iki batlık ara
sında dağlar kadar fark vardır! 

Dolu! 

Dünkü hava raporu yurdun bir 
kaç bölıeainde dolu yaidıiını ha
ber veriyordu: bir yerde nohut 
kadar, bir yerde fmdık kadar, bir 
yerde ceviz kadar .•.• 

Demek ki nuıl uzunluiun öl
çüsü metre, ağırlığın kilo ise ya. 
ğan dolunun da ölçüsü bir takım 
kuru yernitlerle hububattlT. 

Bilmem bilir mi.einiz? Aklıma 
bir dolu hikayesi geldi: 

Sinirli ve yarı deli adamm hiri
sini mahallenin haylaz çocukları 
tata tutmutlar. Zavallı adamca
ğız ba,mı kurtaracak bir y~ bu
lamıyarak camiye daim .. ; orayı 
da emin gönniyerek minareye 
fırlamış. 

Tam o sırada bir dolu batla
maz mı? Bu leNr adam, bafllll 

Büdçenin hazırhğiyle vali LQtfi 
Kırdar dün evinde meşgul olmuıtur. 
Belediye muhasebecisi Muhtar da va. 
1i konağına giderek valiye muhtelif 
İıJler üzerinde izahi>.t vermiştir. 

Ruznamede İstanbul belediyesi me -
murin kooperatifine ikraz olunan ve 
vadesi hulQl eden paranın tahtıilinin 
tecili, AtatUrk için yapılacak Mozo -
lede İstanbul toprağının da bulunma. 
sına dair olan teklif, paçahane temiz
leme tarifesinin, Neft s~ndikat şirke. 
tinin Çnbukluda yaptırdığı tanklar ve 
içyağları hakkındaki talimatnamenin 
birinci maddesinin tadiline aid dilek -
ler de vardır. 

Dost Yunanistan'ın 

milli bayramı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Yuna

niıtanın milli bayramı münasebetiyle 
bu sabah yunan konsoloshaneıinde 

bir kabul resmi yapılmış, gece de yu
nan kulübünde bir suare verilmiştir. 

ıök yüzüne kaldırıp baiırmıt : 
- Y uabbi, bu dünyada bir sa

na stnenim Yardı; sen de mi bu 
arus çocuklara uydun 7 
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İspanya meselesinin 
sonu mu? İngiltere' de mecburi askerlik 

usulünün konması etrafında 
muttasıl hazırlıklar yapılıyor 

Almanya'nın 
sömürge istekleri 

ISTANBUL gazeteleri 
Çekoslovak krizi on gündenberi 

dünya efkirmı o derece m~gul et
Jt\ekte-dir ki ispanya meselesi adeta 
. llrlutulmuttur. Halbuki İtalya ile 
1lti garp demokrasisi arasındaki 
t!ıünaaebetlerin mihverini tefkil e
deıı bu meselenin inkiıafı orta. Av
!'tapa vaziyeti üzerinde de akisler 
'll)>andrrmaktan geri kalam.az. 

İıpanya'dan bildirildiğine göre, 
1936 ıenesi yazındanberi devam e
den mücadeleye nihayet vermek i
ÇİJl Madrit müdafaası komitesiyle 
Frank.o arasında müzakereler baş
l~rt ve müspet netice bile vermiı
tit. Hatta Franko kıtalarının dünkü 
C'-narteai gÜnü Madrit'i i,gal etme
leri beklenmekte idi. 

Madrit müdafaa komitesi bilindi
ii gibi, eaı. ·i Madrit hükümetinin bir 
İatihalesidir. Franko 1936 senesi 
temmuzunda ihtilal çıkaralı, Mad
lit'teki ihtilal birçok defalar el de
fittirmittir. Halk cephesi kombine
:tonundan kah sağa, kah sola doğru 
tenıayÜI ederek nihayet Azanya'nın 
İ&tifaaiyle bir takım aakeri huntala
:rrrı eline geçmiştir. Bugün Madrit'te 
"•zİyete hakiın olan miJli müdafaa 
kOllD.İteıinin başında miralay Kassa
do namında bir asker vardır. Müda
faa komitesi, komünistlik dütmanh
inıda Franko'dan geri kalmadığına 
göre, artık ortada mücadele edecek 
bir mesele kalmamrf gibi görünüyor. 
l<as.sado, Madrit'te milli müdafaa 
komitesine karşı yapılan bir ayak
lanmayı bastırdıktan sonra şimdi 
ltomüııiatliğe karşı şiddetli tedbirler 
a.lmrttır. Her gÜn birçok kimselerin 
idaın edildiği bildirilmektedir. Bi-
1u1enaleyh Franko ile Kassado ara • 
•J:btda ideolojik bir ihtilaf mevcut 
olmasa gerektir. Kassado, komite-
1\İn Madrit'te vaziyete hakinı olduk
tıan sonra, milli müdafaa komiteai
tıin programını fU sözlerle hülasa 
•bnitti: 

"Şerefli bir sullı, yahut da sonu· 
na kadar mukavemet,, 

Kaasado'nun şerefli sulh aözleriy
le ifade ettiği tartlar da atağı yuka
t't Negrin'in ısrar ettiği tartlara 
benzer. 
... . J - M;i.v6kil ,'!!' hir. bir devletin 
.. utuzuna ta ı omaıyan bır ISpanya. 

2 - Umumi af ilanı ve yahut da 
hükümetçilerle harp yapanlar hak
kmda müsamaha gösterilmesi. 

Çemberleyn bunu 
Avam Kamarasına 

i 1 k fırsatta 
arzedecek 

Londra, 25 a.a. - iyi haber alan muhafazakar mahfillerde söy
lendiğine göre, hükümet, halihazırda mecburi askerlik hizmeti
nin lüzumuna dair parlamentodan kati bir karar istihsal etmek 
tasa vvunıil dadır. 
Taarruzlara mukavemet beyanname-ı

si projesi hakkında y~pıl~n son diplo- ı 
matik görüşmeler netıcesınde sulh za- Sulhu 

korumak 
careleri 

rnaınında iken de her hangi şekilde O· 

lursa olsun mecburi askerlik hizmeti
nin ihdası zaruri olduğu anlaşılmış-
ttr. 

Birkaç ay evel Çemberleyn'in par
lamento kati surette haberlar edilme
den evel sulh zamanında mecburi as
kerlik hizmeti ihdas etmiyeceğini A
vam Kamarasında resmen taahhüt et
tiği ~tırlardadır. 

Söylendiğine göre, hüküınet erkanı 
arasında ve halk arasında mecburi as
kerlik hizmeti hakkında müşahade edi 
len ihtilaflar, yeni seçim yapılmasını 
muhik gösterecek mahiyettedir. Fakat 
halkm muvafakat edeceği muhakkak 
olmadığı gibi şimdiki beynelmilel şart 
lar altında umumi seçim yapılması da 
mümkün görülmemektedir. 

Bunun içindir ki Çemberleyn Lord 
Halifaks'ın kuvetli müzaharetine daya 
narak harici vaziyet dolayısiyle 1ngil
tere'nin bütün müdafaa tedbirlerine 
baş vurması lazım geldiğine dair tan
zim edilecek bir karar sureti şeklinde 
bu meseleyi ilk fırsattan istifade ede
rek parlamentoya arzedecektir. 

I mparatorluk m ii<laf aa 
komitesi toplandı 

Londra, 25 a.a. - lmparat:orluk mü
dafaa komitesi toplanmıştır. Müzake
reler esnasında milli hizmet pl§nının 
takviyesi için derpiş edilen tedbirle-
.ı. .a.1& t,,..,:'-A'A -..u,•'-1.ll).I. iö1')U~4 .... •-•• • ••-• , .,.. 

söylenmektedir. 
Parlamento koridorlarında beyan e

dildiğine göre İngiltere'nin askerlik 
hizmetini, gereik mecburi hizmet şek
linde, gerekse ingiliz ananelerine da
ha uygun, fakat birinci şekil kadar mü
essir olabilecek bir şekilde kabul et
meğe razi olup olmıyacağı keyfiyeti 
suale şayan görülmektedir. 

Bu hususta hükümetin yalnız ekse
riyetin değil, aynı zamanda muhtelif 
partilerin de mü?.aharetini temin et
meden böyle mühim bir kararı ittihaz 
edemiyeceği görülmektedir. 

., 

Amerika 
nazırının 

hariciye 
fikirleri 

Vaşington, 25 a.a. - Floride'de 
iki haftalık bir istirahatten avdet e
den Hull, matbuata aşağıdaki beyanat 
ta bulunmuştur : 

"Gaybubetim esnasında beynelmi
lel hadiseleri yakından takip ettim. 
Ben de, halk gibi, dünya sulhunun 
ciddi bir şekilde tehdit edecek mahi 
yette bulunan son Avrupa h~disele 
rinden dolayı son derece müteesııir ol 
dum. Beynelmilel anarşinin bu yeni 
delilleri, hak ve nizamın idamesi ve 
sağlam iktısad1 münasebetler temını 

için bütün memleketlerin bir an evel 
birleşmesine her zamandan ziyade ih
tiyaç olduğunu gösteriyor. Tehdit al
tında bulunan dünya suluhnu kuvet 
lendirmek için geçen seneler zarfında 
başladığımız mücadeleye devom ede
ceğiz. Sulhun idamesi için elzem o 
lan hakkın galebesi ve sağlam iktısadi 
münasebetler temini için imkan nispe 
... & • ...ı- _,._ 3 1 -:s- --d-- 'Ru "'"ithim v,. 
müstacel vazifeyi yaparken bütiin va
tandaşlarımızın sadakatle ve bütün 
kalbleriyle bize yardlilll edeceklerin 
den eminiz.,, 

Hull, dün öğleden sonra vaziyet 
hakkında Ruzvelt ile görü<Şmüştür. 

Vaşington, 25 a.a. - Ayan meclisi 
nin bütçe encümeni 1939 - 40 mali yı 
hnın ordu bütçesini kabul etmiştir. 

Geçen sene 460.201.254 dolar olan 
bu bütçe bu sene 503.180.782 dolara ba 
liğ olmaktadır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
pek faydalı bir sömürge teşkil etmek • 
le beraber Almanya için iktısadi ol • 
maktan ziyade sevkulceyşi bir kıymeti 
haiz olacaktır." 

Diğer cihetten News Kronicle ga
zetesinin öğrendiğine göre, Almanya. 
nın eski Büyük Okyanos sömürgeleri 
olan Karolin adalarının iadesi, Millet
ler Cemiyetinin mandasına istinaden 
bu adaları idare etmekte olan Japonya 
tarafından Berlin'e teklif edilmiştir. 

Bu iade teklifi, eski alman sömürgele
rini ellerinde bulunduran diğer devlet 
lere karşı bir hüsnüniyet misali ol. 
mak üzere yapılmıştır 

Bu teklif ile beraber, aşa.ğtdaki ga· 
rip şart koşulmuştur: ' 

"Almanya, eski sömürgeleri Fran • 
sa'nm ve İnıgiltere'nin elinden alır al
maz, Karolin adalarını Japonya'ya ia. 
de edecektir. 

Jl erııilere mahsuben avans 
Berlin, 25 a.a. - Yeni mali plan is. 

mi altında neşredilen üçüncü Reich'm 
yeni faaliyetine aid fevkalade mesarif 
ler planı mucibince ticaret ve endüs -
ri müesseseleri müstakbel vergilere 
mahsuben hazineye avans verecekler • 
dir. Tedavüle konulan bonolar faizsiz 
olacaktrr. 

Almanya - Honanda 

Ekonomik 
anlaşması 

Berlin, 25 a.a. - Almanya ile Rotan
da ı:ırasmda devam etmekte olan ekono 
mik müzakereler bugün bir anlaşma i
le neticelenmiştir. Her iki taraf, iki 
memleket ihtiyaçları için karşılıklı 
mübadele hacmini fazlalaştmnayı ka~ 
rarlaştırmıştır. Yeni anlaşma 1 nisan
da meriyet mevkiine girecek ve evel
kiler gibi yalnız bir sene değil fakat 
iki sene meri olacaktır. Anlaşma karşı
lıklı itimat ve ekonomik münasebetle· 
rin inkişafı esaslarına müstenittir. 

Yunanistan'ın 

istiklal yıldönümü 
Atina, 25 a.a. - Yunanistan'm istik

ıaıı yıldönümü bugün burada ve bütün 
memlekette büyük törenle kutlanmış
tır. Atina'daki merasimde kıra! ve baş
vekil Metaksas, hükümet erkanı ve 
kordiplomatik te hazır bulunmuş ve 
büyük bir askeri geçit resmi yapılmış
tır. 

CUMHURİYET 

Milli Şef'in millete 
beyannamesi önünde 

Abidin Daver, bu serlevha altındaki 
baş makalesinde, milli ıef İsmet 1nönu' -
nün mebus seçimi münasebetiyle ilan et
tikleri beyannamenin beşinci fıkrasını 
aynen naklederek, bu intihap devresinde 
tahakkuk ettirelecek işlerin, bu cilmle -
lerde pek veciz bir şkilde hülisa edilmiş 
olduğunu sciyledikten sonra, yeni mebus
ların, büyük şefin beyannamesinde gcis· 
terdiği yolda yürümeği en mukaddes va
zife bileceklerine şüphe olmadığını, ya • 
rınki meclisin de dünkülerin izinde yürü
yeccgini ilave ederek, beyannamenin ge
rek seçenlere, gerek sçilenlere aıııladıiı 
imam ve azmi tebarüz ettiriyor ve "yeni 
meclisin ufkunda, ebedi şefin hatırası ve 
değişmez başkanın iı;areti, yüreklere a
zim ve iman aşıhyan çifte bir remiz ola
caktır" diyor. 

Ankara radyosunda tadilat 
Ankara'dan aldığı bir telefon haberine 

atfen, Ankara radyosunun muhtelif kolla
rının çalııma şekilleri ve neticeleri üze
rinde tetkikler yapıldığını, musiki ve söz 
knıımlarının muvaffakiyetli neticeleri gö
riıldüııünü, iyi işleyemiyen temsil şube
sinin islihı için tedbirler alınmasına ihti
yaç hasıl olduğunu, bu şubenin 25 bin 
lira tahsisat aldığı halde, sarfında müte
madiyen tikiyetler yapıldığmı, konserva
tuvar müdürü Yusuf Ziya il~ İbnirrefik 
Ahmet Nuri'nin oğlu tarafından mfrra -
caatlar yapılarak kendilerine ait eserle
rin habersiz temsilinden dolayı telif hak
kı istcnildiiini, bu şubenin islahı için e
ıaslı tedbirler alındığını yazıyor. 

İKDAM 

Ekmek vesika ile 
İnkılabın mcşalesi sütunu muharriri, 

Harbı umumide memleketin seker ve ek
mek yüzünden çektiği sıkıntıyı hatırlata
rak, o zamana nazaran buııün şeker fab· 
rikalanmız, yal; ·e buğday nakledecek şi
mcndüierlerin bwıunduğunu söyledikten 
sonra bizim vaziyetimizi Almanya ile kı
yas ederek alınanların harbtan ?'..~n~ çık
mış bir millet manzarası arzettıgını, ek
meğin vesika ile dağıtılması mevroubahı 
olduğunu ve Almanya'nın, yeni harbı an· 
cak bir çılgınlık anında göze alabi~ceği
ni yazıyor. 

Talebe birliği kuruluyor 
Universitede bir talebe birliği kurul

ması etrafında yapılan teşebbüslerin dün 
tatbik mevkiine konularak murahhasların, 
rektörün baııkımhğr altında ilk toplantı
yı yaptıklannı, ikinci toplantının önü • 
milzdc'lci cuma i'finü yapılacağını haber 
veriyor. 

ispanya' dan alacaklı olan 
yumurtacılar 

Merkez bankasının İspanya'dan alacak
lı olan yumurtacllardan istediği teminat 
mektuplarının Ankara'ya gönderildiğini, 
Merkez bankasında bloke İspanya parası
nın ancak bu şekilde kendilerine tevzi e
dilebileceğini, tevziatm bu günlerde ya
pılacağını yazıyor. 

TAN 
lListede göz önüne alman 

Fr.anko bunları şart olarak kabul 
etmek istememiştir. Fakat isteme
l!ıeainden müstakil bir İspanya'ya 
taraftar olmadığı ve kendisine kar
tı mücadele edenler hakkında inti
kam politikası takip edeceği gibi bir 
mana çrkarılanıaz. Demek ki ihtilaf 
bir tekil meselesi etrafında toplan· 
mıttı· Şimdi her iki tar&f da bu §ekil 
meaeleıi yÜzünden harbe tekrar 
haılayıp da İspanyol kanmı akıbna
yı lüzmnauz addebnitlerdir. Kaaaa
do Madrit'i Franko'ya teslim ede
cek. Cümhuriyet orduları silahtan 
tecrit edilecek. Franko tarafmdan 
kurulan hüküm.etin lapanya'da ye
gane mefrU hükümet oMuğu tanına
cak. Franko da bazı aol cenah men
ıuplarmm İspanya' dan çekilip git -
melerine razı olacaktır. 

Başvekil ile amele partisinin başlı- D 
ca erkanı arasında dün yapılan görüş
melere hususi bir ehemiyet atfedil
lt)ektedir. 

o o N o L E R 
yeni esaslar 

Ankara muhabirine atfen yazıyor: ye
ni mebus namzetlerinin listesi hazırla • 
mrken göz önünde tutulan esaslardan bi-

İspanya meaelesi sürprizlerle do
lu bir meaeledir. Eğer son dakika 
yeni bir ihtilaf çıkmazsa, Franko'
nun Madrit'i İ§gal etmesi ve ispanya 
harbinin de nihayetlenmesi bekle
nebilir. Bu mücadelenin uzamasını 
artık Almanya'dan başka iatiyen bir 
devlet mevcut olmasa gerektir. Fil
hakika ispanya meselesi, her dev
letten ziyade Almanya'nm itine ya
ramıtbr. ltalya'nm İspanya işiyle 
mefgul olduğu otuz iki ay içinde Al
manya orta Avrupa'yı hegemonyası 
altına almıya muvaffhk olmuştur. 
Neticede lngiltere'nin ve Fransa'nm 
vaziyetleri zayıflaınıf· Fakat ltal
ya'nm vaziyeti daha ziya•de zayıfla
mışbr. İtalya ile Almanya arasında
ki münasebetlerde herhangi bir de -
ğişiklik bugün için varit olmamakla 
beraber, ltalya efkarı umumiyeainin 
Çekoslovakya darbesinden dolayı 
endişe içinde bulunduğuna ~üphe 
yoktur. Bir defa, son darbe Alman -
ya'nm sözüne olan itimadı ııarsmıf
tır. 

Bu darbe karıısmda Brener'in Al
manya'yı ltalya'dan "ebediyen., a -
yıracak hudut olduğu hakkındaki 
sözler kıymetini kaybetmiştir. Son
ra Almanya'nm orta Avrupa ve 
tarktaki iktııadi geni!lemesi bu ıa
halarıclaki ltalya menfaatleri için 
zarar tevlit etmektedir. İtalya dış 
politikasmda bugün için bir tebed
dül mümkün görünmemekle bera
bel', her halde ltalya'nm bu ispanya 
iti ile elini bağlı tubnaktan bir şey 
kazanamıyacağmı ve hatta zarar 
rrörec:eiini anlamq olduğuna dela
let edecek emareler vardır. 

'A. Ş. ESMER 

Musolini bugün 
bir nutuk verecek 
Roma, 25 a.a. - Alman iş cephesi 

şefi Robert Ley, refakatinde bir çok 
alman ricali olduğu halde faşizmin 

20 inci yıldönümü münasebetiyle ya • 
pılacak şenliklerde hazır bulunmak ü
zere bu sabah Roma'ya gelmiştir. Bu 
münasebetle yarın bütün İtalya'da 
şenlikler yapılacaktır. 

Roma'daki merasim Olimpiya sta -
dında yapılacak ve Musolini, faşizmin 
ilk hücum hatlarında hizmet etmiş o. 
lan 80.000 kişinin huzumnda bir nu -
tuk söyliyecektir. 

Bu nutuk, radyo ile bütün İtalya • 
ya yayılacaktır. Halk, Musolini'nin 
sözlerini dinlemek için meydanlarda 
toplanacaktır. 

Merasimde bir İspanyol murahhas 
heyeti de hazır bulunacaktır. 

Denizbankm ısmarladığı 
vapurlar hakkinda 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Alman
yada yaptırılan vapurların vaziyeti Ü. 

zerine Denizbank ile Hamburgdan ge. 
len alman heyeti arasındaki müzake -
reler dün neticele:ımiştir. Her iki ta • 
rafın da noktai nazarları biribirine 
yakın olduğu tahmin edilmekte, esas
lt ihtilafların halledildiği söylenmek • 
tedit. 

Denizbank umum müdürü B. Yu -
suf Ziya Erzin alına-nlarla yapılan 
müzakere neticesini lktısat Vekaleti. 
ne arzettnek üzere dün akşam Ankara. 
ya gitmiştir, 

Sakin ve müsterih bir millet 
Son zamanlarda Avrupa kıtasının irili ufaklı hemen bütün milletlerini 

dehşetten ürperten hadiseler cereyan etmiştir. Yirmi dört saat içı'nde bir 
devletin dünya haritasrndan siliniverdiğini, bir miJletin bütün ananeleri 
ve mazjsiyle birlikte göçüp gittiğini kaydetmek ancak yirminci asrrn tari
hine düşen hazin bir hadise olmuştur. 

istikbal? insanca yaşamak ve insanlrk haklarından fayda.lanmak isti -
yen hangi insanın beyninde bu muazzam istifham çengeli asılı değildir? 

Adeta eski hurafeler devri canlanmış, mi/etlerin halrzasında yedi başlı 
ejder, başlarımn yedisini birden kaldırarak korkunç ıslıklar çalmıya baş-
lamq~ · 

Fakat, gözleri önünde cereyan eden bu kabuslu manzarayı gözlerini kır
pıştırmadan, emniyet ve huzur içinde seyreden bir millet var: Türk mı1-
leti! 

Zira, istiklalini bütün mukaddesatının üstünde tutan ve son damlasına 
kadar bütün kamnr bu uğura nezretmiş bir millettir o! 

En ağır ve müthiş şartlar içinde istikl§Jini kurtarmak için savaşlarrn 
en harikıılısrnr başarmış ve istiklalini tarihe üç krtayr cömertçe sulamış mü
barek kaniyle yazan ebedi türk mi/Jetinin hafrzasrna ebedi Şef'inin şu söz
leri ebediyen nakşolmuş değil midir: 

"Bir gün, istiklal ve cümhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşer· 
sen, vazifeye atılmak içi·n, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve 
şeraitini düşünmiyeceksin ! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir 
vaziyette tezahür edebilir. istiklal ve cümhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mü
messili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, bütün kaleleri 
zapte.dilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtıl
mış ve memleketin her ke>§esi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

... Ey türk istikbali·nin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde da· 
hi, vazifen; türk istiklal ve cümhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!,, 

Türk milleti, kendisine en ulvi ve esaslı vazifesini en katf bir şekilde 
çizmiş olan bu yüksek vasiyete harfiyen sadık kalmrya vicdan söziyle 
andetmiş olduğu içindir ki, istikbal hususunda hiç bir endi.şesi, hiç bir kor
kusu yoktur. 

Herhangi bir istikametten, herhangi bir istila dalgası, Okyanosların ku
vetini nefsinde toplryaralr. ve geçtiği yerleri silip süpürerıek istediği yere 
kadar gelebilir. Hangi istı'kametten gelirse gelsin, her isti/§ emeli türk sı
nırları üstünde. türkiln mübarek kanlyle yazılmış .şu alevden sözü okuya
caktır: "Geçilmezi'~ 

~ °Xaşar NABi 

ri de millet vekillerinin yalnız bir vazi -
feye hasrivücut edecek vaziyette olrnala
ndır. Bu, idare makani:ı:masmda vazife 
gören diğer vatandaşlara da şamildir. 
Bu prensipe göre, bir vatandaş bir kaç 
yerden maaş alamıyacaktir. Bir şayiaya 
göre, bu husustaki kanun layihası yaz ta
tilinden evel mecliste müzakere edilecek, 
muallimlik ve gazetecilik müstesna, bir 
vatandaş yalnız bir yerde devlet memu • 
ru olacaktır. 

Ankara' da dolaşan şayialar 
Ankara muhabirine atfen yazıyor: bu

rada dolaşan şayialara göre, yeni listede 
adı bulunmıyan Şukrü Kaya, tekaütlüğü
nü istiyen Suat Dava:ı:'ın yerine Faris el
çiliğine tayin edilecektir. 

YENi 

Kararsızlık içinde 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu baş makale

de, beynelmilel vaziyeti tahlil ederek 
Fransa ile İngiltere'nin, Almanya'yı şark 
ve cenubu şarki istikametinde ilerleme
ğe adeta teşvik ettiklerini söylüyor. 

Y anhş bütçe hesabı 
Bursa'ya tabi Karacabey'in Karaağaç 

kariyesinde Deir, Recep, İsmail ve Zey
nel isimli okuyucularından aldığı bir 
mektupta, Ziraat bankasından istikraz et
tikleri 365 lirayı ödedikleri halde kendi
lerinden 1270 lira daha para istenildiği • 
ni, bu husustaki müracaatlarının bir neti
ce vermediği anlatılıyor ve salahiyettar 
makamların nazarı dikkati celbediliyor. 

VAKİT 

Harp tehlikesi kalktı mı? 

Asım_lls bugünkü baş makalesinde, Ro
manya ıle Almanya arasındaki iktisadi 
anlaşmanın sulh için kati bir pranti teş
kil ettiği hakkındaki haber etrafında mü
talea yiiriitınektedir. 

Gaz maskelerimizin tedarikine 
dair birkac fikir 

Hikmet Münir, gÜnün akisleri sütunun
da, gaz maskeı;i tedariki hususunda hal • 
kın gösterdiği alikaaızlığı tebarüz etti • 
rerek maskenin ekmek kadar mühim ol -
duğunu izah ettikten sonra, bu allkasız
lıkta para srkıntısının da dahli olduğunu 
yazıyor ve maskelerin halka taksitle ve-

rilmesi teklifinde bulunuyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

AKŞAM 

Parti başkanlıkları 

Telefonla Ankara'dan aldığı bir haber
de, vilayet ve kazalardaki parti batkan
lıklarının, valilerden ve kaymakamlar
dan alınarak ayrılacağını yazıyor, 

Kabinede değişiklik 
Ankara'dan telefonla aldığı şu haberi 

yazıyor: 

Meclisin içtimamı müteakip kabinede 
ufak mikyasta değişiklikler yapılacağı şa..,.i olmuştur. Söylendiğine göre kabinede 
vekaletsiz bazı vekillikler ihdaa oluna
caktır. 

SON POSTA -- , ______ ... 
Rüşvet alan devlet 

E. Talü, "Sözün kısası" sütununda, 
içinde yaşadıgrmız rejimin kadir ve kıy
metini anlamak için ara sıra eaki tarih 
kitaplarını okumanın çok faydalı ve ibret 
verici olduğunu söyliyerek, Cevdet ta
rihinden, devlet adamlarının irtişasma 
misal teşkil eden bir vaka iktibas ediyor 
ve tarihin bu menakibinden ibret almak 
ve bizi fazilete ulaş(.ıran cümhuriyeti da
ima tebcil etmek lüzumunu yazıyor. 

!~N TELGRAF 
Yeni meclis 

Etem İzzet Benice, yeni Meclisten bah
seden yazısında, Milli Şef İnönü tara
fından neşredilen beyannamenin kalple
rimizi ümid ve ııururla dolduracak ma
hiyette yuksek bir eser olduğunu kay
detmektedir. 

Tecavüze karşı 

DÖRTLER DEGiL 
Ü(LER 

ANLA$MASI 
Londra, 25 a.a. - Mancester Guar

diyen gazete1>inin diplomatik muha
biri yazıyor~ 

İngiltere, Fransa Sovyetlec Birliği 
ve Polonya'dan mürekkep bir dört 
devlet deklarasyonu hakkındaki ilk 
ingiliz teklifi bugün terkedilmiş va
ziyettedir. Fakat, İngiltere Fransa 
ve Sovyetler Birliğinden mürekkep 
bir üçler deklarasyonu mümkün ola
rak kalmaktadır. Londra'daki intiba 
Sovyetler Birliğinin teklif ettiği gi
bi altı devlet konferansının muvaffa
kiyet şansı bulurunadrğl merkezinde 
dir. 

Diplomatik temaslar 
Londra, 25 a.a. - Fransa sefiri Cor

bin bu sabah Cadogan ile görii~cek
tir. Cado.gan, Almanya maslahatgüza
rını kabul etmiştir. 

Lord Halifaks, hariciye nezareti ile 
teması muhafaza etmek üzere hafta 
sonu tatilini Londra'da geçirmeğe ka. 
rar vermiştir. 
Halihazırda Chequers'te bulunan 

Çemberleyn, yarın akşam Londra'ya 
avdet edecektir. 

İmar hiirosuna gelecek 
miitcha ıslar 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İmar 
işleriyle meşgul olan imar nıüdürlüğü 
bürosunun ecnebi ve yerli mütehassıs
larla takviye edileceğini yazmııştı.k. 

Şehircilik mütehassısı B. Prost 

Avrupa'daki mütehassıslardan İstan _ 

bulun imar i~lerinde faydalı olacak 

şahsiyetleri tefrik ederek bunların i • 
simlerini belediye reisliğine bildire -

cektir. Belediye reisliği de bunlar i . 
çin Heyeti Vekileden karar aldıktan 
sonra bu mütehassıslar belediyede is • 

tihdam edileceklerdir. 

BUYUK ROMAN 

• 

lıimizdeki 

ŞEYTAN -Sabahattin Ali -3 Nisanda 
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Unutmıyolım ki : 
. 
Avusturya - Macaristan 

İtalya'nın yekône 

düşmanı 

1918de Avusturya - Ma· 
caristnıı yıkıldıgı 

zaı.ı:ın ıtalyan askerlerinin se
vincıni hatırlıyorum. Açıkça i
tiraf ediyorlardı: harbe işti -
rliklerinin baljlıca gayesi ta -
hakkuk etmiliti. Bundan sonra 
takip edilecek siyaset kolay 
gorünüyordu; en mühim !jey, 
bilhassa 1815 den 1S66 ya ka -
dar İtalya'nın üzerine pek ı:ığır 
basmııı olan imparatorlucun 
yıkılması idi. 

Garibaldi'nin iki düşmanı 
vardı: Papa ve Tedeşi. Hem B. 
Sonnino, harp esnasID1a, A -
vusturya - Mncaristan'la miın -
ferit bir sulh fırsatlarını aka -
mete uğratmamıı mıydı? Eski 
imparatorlugun yaşamasını is
temiyordu. Onu Avrupa bari -
tasından silmek istiyordu. Ve 
Avusturya - Macaristan ger -
çekten haritadan silindi. 

l!Ht: den 1934 e kadar İta! -
ya'da hükıim suren derın emni
yet de bu yuzden olmuştur. l -
talya kendısıne haksızlık edil • 
diginden ııkayet edcbılir; 1 • 
tatya'nın Fransa ile kavgaları, 
Yugoslavya ıle ıhtılafları ola
bilir; fakat Habsburgların mu
azzam yukunu sınında bısset . 
memektedır, ve 1934 de, Anş • 
lus tehlikesı belirdigi zaman, 
B. Musolini atıldı ve kuçuk 
cumhurıyeti boğacak olanları 
durdurdu. 

Bu mahir sıyasete neden de· 
vam edilemiyeceği herkesin 
malumudur; Habeşistan me&e· 
lesi fransız hükıimetınin işleri 
yol~na koymak için sarfettiği 
bütıin gayretlere rağmen de • 
mokratik develtlerle İtalya a • 
rasında bir uçurum açmı§tır; 
İspanya mcsc.\esi dokuz ay 
ıonra bu uçurumu büsbıitün 
derinleştirdi; halya Habeşis • 
tan fethinin derhal neticelerini 
vereceği ve İspanya'da nasyo • 
nalist ihtilalin çarçabuk mu • 
vaffakiyetle sona ereceği umi
diyle Almanya'nın kollarına a· 
tıldı. Fakat Habeşistan yutul
ması güç bir lokma çıktı ve si
vil harp İspanya'da hali devam 
etmektedir. Haftalar ve aylar 
geçtikçe, mihver yavaş Y.ava1 
kuvetlendi, Roma ile Berlın a
rasında bin türlü siyasi, ikti -
sadi, kültürel rabıtalar teı:s 
etti. Ve 193S martında 1937 al
man • Avusturya anlaımasiyle 
istill manevrasını haıırlamı1 
olan Hitler. ansızın An1lus'u 
tahakkuk ettirince, B. Musoli
ni ses çıkarmadL 

O gün İtalya için kara bir 
rün olmuştur. 

olmuştuır 
Dahası var, söylendiğine gö

re propagandası cenubi Tirol'
clıl geniı;lemekte olan şansöliye 
Hitler B. Musolini'den Tri • 
yeste'de kendisine serbest bir 
liman vermesini istedigi zaman 
müstakbel faaliyet istikametini 
biz.ı:at tebariız ettirmiştir. Bu 
hadise Anşlus'dan az sonra ol
muştu. B. Musolini kiıçük A -
vusturya'ya bu serbest limanı 
vadetmişti; büyük Almanya'ya 
bunu vermekten istinkaf etti, 
Çünkü Almanya'nın Triyeste'
de uzun zaman sadece bir tıic
car olarak kalmıyacağını bili· 
yordu, bahusus ki bugün bir İ
talyan şehri olan Triyeste e • 
velce Avusturya - Macaristan 
imparatorlu(iuna ait olmustu. 

B- öylece, bızzat B. Muso
lini'nın reaksiyonu bize 

tehlikeyı kendiıınin de sara -
hatle hıssetmıı ve olçmu~ ol • 
dugunu gostermektedır. ~ımdi· 
den Almanya'nın dostu olan 
Macarıstan, yarın, macar ırkcı
larının tesirı altında onun res
mi muttetıkı oıur ve Almanya'
nın gumruk sıstemi dahıiınc gi
rerse ve harptan evci Macarıs
tan ın lımanı oımuı olan Fıu -
me'ye tekrar sahip olmayı ak
lına koyarsa, ltalya tam 1914 
deki vuıyetine duşmuş olacak
tır. Şu farkla ki 1914 de Avus
turya - Macaristan, bu iki hü
kumet burokrasiıinin kırbacı 
altında inliyen bir ırklar mo -
zaiki idi. Öyle ki 1914 de kar
şısında hasta ve on kere mağ -
lup edilmiş jhtiyar bir devlet 
bulan İtalya, hadiseler mu -
kadder şekilde devam ederse 
karşısında yeni tipten muaz • 
zam bir imparatorluk bulacak
tır. 

l~e hiç bir İtalyanın kayıt
sız kalamıyacağı bir vakıa. İt· 
te haritanın bize söyledi&i. 
Prag hadisclerıyle biitıin Av -
rupa'ya talim edilen bu mi.ıthis 
dersi inkar etmek mümkün de
ğildir. !talya'nın bütün harpcı 
gayretinin artık mlnisı kalma
mıştır; zafer artık ancak kıy -
metsiz bir netice verebilir; 
askerler beyhude ölmektedir • 
!er; etlenen tehlike yeniden 
doğmakta, dünkünden daha bü
yük olarak meydana çıkmakta
dır. 

IJllJlllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

lafla geıen bir hafta 
1914 de. Jngiltere bugunku durumunu almıii olsaydı, Bir

leşık Devletler'in mudahalcsı onceden tahmin edilebilseydi, 
nıhayet yanımızda sala girmiş olan bıitun mılletler maksat ve 
niyetlerını bildırmiş olsalardı, herlı.esın bildiğı gibi, harp ol
mıyacaktr. 

Demek ki başlıca sulh şartı bir çok milletlerin cermen is
tilacılarına karşı mukavemet hususundaki müşterek 117.imle
ridir. Almanya Çekoslovalr.ya'nın ısteğiyle kendini teslim et
mış olduğunu iddia ede dursun, her hüsnüniyet sahibı adam 
bu kaba ıddia karşısında omuz :;iller. Berlin'e davet edilmi~ 
ve tehdıt edılmiş ıki politikacı gece cereyan eden müzakere
lerden sonra bir kağıt ımzaladılar diye çek milletinin alman 
boyunduruğu altrna kendiliğinden girmiş olduğu söylenemez. 
Bu politikacılar kimsenın reyini almamışlardı ve memleket
lerini bir koyun gibi teslım etmek hakkını haiz değildiler. 
Dün B. Litvinof'un M oskova"daki alman elçisine tevdi ettiği 
nota bu hakikati tebaruz ettirmekte ve hususi bir kuvetle ifa
de etmektedir. Bu notada çok dikkate değer bir söz vardır. 
Filbakilıa burada birinci dunya barbından bahis vardır. Bu da 
sarih surette ikinci bir dünya barbını ihtar etmek demektir. 
Almanya. bir taarruz yaptığı takdirde kendisine karşı İngilte
re, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin ayaklanacağı ihtar edil
mıştır. Diğer taraftan birleşik devletler ciddi ekonomik ted
birler almış olduğuna göre, bir harp halinde Amerikıı'nın mu
azzam servet kaynaklarının demokrasiler emrine verileceği 
de haber verilmış demektir. 

lşde alman devlet adamlarını duşiındürecelr. bir keyfiyet. 
Yakında Hitler Rayhştag'da söz söyliyecektir. Ne söy/iyece
lini göreceğiz. Şansöliyenin söyliyeceği sözleri önceden bil
dirmek adeti değildir. Nutku büyük bir ebemiyet arzedebilir 
veya biç ebemiyetsiz olabilir. Ekseriya Almanya'nın hüküm
ranı dünyayı ani tebdıtlerle hayrete düşürmüş, bazan da bek
lenmedik bir itidalle şaşırtmıştır. Diğer taraftan, !talya kıra
lı ve B. Musolini pazar günü nutuk söyliyecek/erdir. O zama
na kadar sükunetle bekliyelim. lngiliz ve lransız diplomasi/eri 
büyük gayretlere girişmişlerdir ve dünya müteyakkizdir. Hit
ler evelce söylediği gibı karanlıkta bir yıldırım gibi vuramı
yacaktır. Hem temsil ettiğimiz kuveti unutmıya/ım. Bu kuvet 
belki Berlin'de bizde olduğundan ziyade takdir görmektedir. 

Gollus - İntransiıeant 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
masını, yıllardan beri propa -
candası yapılan ı;iyasete uymı
yan bir hareket saymaktadır -
!ar. 

Bir çok alman düşünürleri, 
vatansever ve dürüst bir mil -
!etin zorla istiklillerinden ve 
vatanlarından mahrum edilme· 
sini hoş görmüyorlar. 

İleı1 gelen alman gazeteleri
nin muharrirleri, nasyonal • 
ıosyalizm l>rcnsipleri\in üze -
rine kurulduğu bir temel taşını 
söküp atan bu hareketi tevil i
çin güçlük çekmektedirler. 

İtalyan 

görüşü 
Roma'dan bildiriliyor ı 

Gayda., "Vooe d'İtalia" 
gazetesinde neşrettiği bir 
makalede, Çekoslovakya'~ 
nrn ortadan kallanasını l . 
cap ettinniJ o'lan hadiseleri 
tahlil ve Paria ile Londra-

M uaolini bunu bilir. Viya
na'nın mustarip iadın -

datlarma cevap vermedi; meş· 
bur telgrafı aldı: "Musolini, 
bunu asla unutmıyacağım. " 
Çok güzel. Elinde Almanya.~
zerine bir poliçe var. Bunu o -
detebilecek mi? Berlin'in min
netine de bel ba&ladığını tah
min ediyorum. Fakat 1938 mar
tının o günü eski Habsburılar 
imparat9,luğu mezarından ç!k
mıya başlamı~tır. Avusturya Y· 
la bilyümü~ büyük bir Al~an • 
ya'nın ağırhiı Brenner u~e. • 
rinde, tam Fransuva Joze nın 
eski tebası 300.000 almanın bu
lundulu noktada İtalya üzeri • 
ne çökmektedir. 

Bundan daha trajik bir va • 
ziyet tasavvur etmiye imkln 
yoktur; burünün i talyanları 
ancak bu meselenin dikkatle 
tetkiki ve bundan çıkaracakla· 
rı neticelerledir ki ıiyast ol • 
gunluklarmı ispat edecekler • 
dir. Avruııa'nm iıtikbali, mU " 
hlm bir la!\mlyle onıann enn • 

Bunlardan çoğu, bu hareketi 
meşru cöstcrebilmek için ti or
ta çağlara kadar gitmeğe lü .. 
zum duyuyorlar. Hamburıer 
Fermdenblatt gazetesinin si • 
yasi muhabiri ve Bedin mü .. 
"1.Mfoili D..r. AdQlfJlalfeld. o~k 

~ıcaanmaan geımıyen oır 'tml ~i~~Ai"t~y~t't:e~:: 
dedir. 

dir. 
Pierre Dominique -

ile "Praı ıatosnndaki tarihi 
hareket, 164S Vestfalye sulhu· 
nu tashih etıdştir" diyor. Ay
ni muharrir yazısına şöyle de
vam ediyor: 

Bu makalede ezcümle de
niliyor ki, demokrasilerin 
göstermiş oldukları asabi -
yet, silahlanmak suretiyle, 
kendilerinin politik ve eko
nomik dünya hakimiyetini 
haklı göstermek ve totali -
ter devletlerin hayati ihti
yaçlarına karşı koymak için 
bir paravanadan başka bir 
şey değildir. 

La R~11ublique 

Alman 
"Oçüncü Rayh, otuz sene 

muharebelerinden önce mevcut 
olan bir vaziyeti yeniden tuiı 
etmekle bütün dünyanın mu • 
kadderatını idare edecek bü • 
yük imparatorluklarla müsavi 
bir duruma gelmiş oluyor." gazeteleri Prag'daki "Rayh himiıi" 1n
ıiltere'nin dominyonlarındaki 
umumi vali nevinden bir şey 
olacaktır. 

l93S eylulundc, Habsburglar 
imparatorlugunun teessüsüne 
doğru yeni bir hamle daha ol
du. Nihayet bugıinlerde biıtiın 
Çekoslovakya Almanya'ya ve 
eveti Avusturya'ya ilhak edil
inİı;tir. Macaristan liimdiden 
antikomintern blokuna dahil -
dir; her gun yahudı du$man -
hgım daha yiıksck sesle hay • 
kırmaktadır. Butun bir parti, 
binba111 Salasi'nin partisi §an • 
ıöliye Hitlcr'in emirlerini ye -
rine getirir; eıki imparatorlu· 
iun unsurları pek tabii Viyana 
etrafında yeniden lehimlen • 
mcktedir ve Viyana ı;imdiden 
Bertin kadar Almanya'nın mer
kezi olmuştur. 

ne diyor! Lokal Anzeiger açıkça şun • 
lan yozıyor: 

Gayda, Almanya'nın ku • 
vetlenmesini askeri muva -
zenenin bir revizyonu te • 
lakki etmektedir; Almanya 
bu son hareketiyle, Fran -
sa'nın kendi sisteminde 
kullandığı bir unsuru ka -
zanmış oluyor ki, bunun 
neticesinde, onun orta Av
rupa'daki nüfuzu kırılmış 

ve dolayrsiyle de en ağır 

darbeyi yemiştir. 

Berlin'den Daily Tele
graph, Mocning Post gaze
tesine bildiriliyor: 

"Çekoslovakya'da yasıyan 
insanlara ıiyasi bir muamele 
tarzı yaratmağa iktidarı olmı
yan çeklerden bu hakkın a -
lınması alman hükümetinin ve 
ırkının bir vazifesi idi." 

Deutsche Allgemeine Zci -
tung ga.ı:etesi de son hadiseleri 
tahlil için eski alman mitoloji
sine baı vurup diyor ki: 

"Çekoslovakya'nın zabtı kar
~ısında alman halkının heyecan 
göstermemiş olmaları kartısın

da resmi puhfillerin hissiyatı 
gazetelerin baı makalelerinde 
tebarüz ettirilmektedir. 

"Bu mitoloji ancak alınanlar 
kavrayabilir ve almanlarm ha • 
ricinde kimse anlıyamaz. 

Şuna aüphc yoktur ki bir çok 
almanlar 7.500.000 çekin al • 
man hududu içine ılınmıı ol • 

Bir takımları, küçük millet
leri bizden korkutmağa çalışı • 
yorlar. Fakat Almanya'nm 
haydutluk ıaibesi yoktur." 

Çeko - slovakya'nın, Av
rupa'nın merkezinde Fran-
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Ya.zan: Edgar WALLACE 
kurbağa düğmesinden bahsedilmiyor -
du. Bu nokta ihmal edilmişti. Elk ta
rifi. kelime kelime okudu: 

"Thamas Martin, Boy Peace, Bay 

Harry (beş satır isim sıralanıyordu.) 

tesmiye edilen Henry Jhon Lyme. Hır 
sız (tehlikeli, ateşli silah taşır). Boy: 

beş kadem, altı pus. Beden 38. Düz bir 

cilt. Gri gözler. Sağlam dişler ve vasat 

bir ağız, çenesinde bir çukur mevcut. 
Uzun kumral ve kıvırcık saçlar. Yu
varlak bir yüz. Düşük bıyıklar, favori
leri var· El ve ayakları tabii. Sol aya
ğının küçük parmağı bir kaza neticesi 
kesilmiş· (H. M. Portland hapisanesi). 
İyi konuşur. Yazısı güz~ldir. İptilası 
mevcut değildir. Sigara ıçer. Memur, 
tahsildar, havagazı veya su şirktei me
muru olarak kendini tanıtır. Fransızca 
ve italyancayı iyi konuşur. Alkol kul
lanmaz. Kumarbaz sayılmıyacak dere
cede kağıt oynar. Roma ve Milano ~er
cih ettiği ilticagahlarrdır· Harıçte 
mahkumiyeti yok. Ailesi mevcut de -
ğil. Mükemmel bir teşkilatçı. Cürüm • 
den sonra onu derhal iyi bir Midland 
otelinde veya Danimarka veya 1sveç 

vapurlarına gitmek üzere Hull yolun
da aramalı 1 Guernesey'de oturmuş ... " 

Bertillon sistemiyle yazı bu şekilde 
devam ediyordu. (parmak izleri o za
man bilinmiyordu.) Fakat sol bilekte
ki kurıbağadan bahis yoktu. Elk bu ih
mali düzeltmcık için kalemi mürekke
be batırdı. 

Altına da şunu ilave etti: "Bu ada
mın ölmemiş bulunması muhtemel • 
dir . ., ve isminin baş harflerini imza 
makamında yazdı. 

Kısım X 
Ilarlt·y Tcrrace' da 

Elk, yazı yazmakla maşgul iken te· 
lefon çaldı. Telefonu açmadan cümle
sini bitirdi, sayfayı kuruttu. B~r ses: 
_Yüzbaşı Gordon, hemen bır tak: 

siye atlayıp gelmenizi istiyor, dedı. 
Çok acele. "Harley Terrace"dan tele· 

fon ediyorum. . 
-Anlaşıldı ı Elk §apkasmı, şemsı -

yesini aldı, do.syaları yerine koydu, ve 
dıprı fırladı. 

Scotland Yard'ın iki kapısı vardır: 
biri, taksilerin durak yeri olduğu için 

Elk'in işine gelen, Wıhitehall'e çıkar. 

Diğeri, gecenin bu saatinde taksilerin 
bulunamıyacağı, Taymis rıhtımına a -
çılır. Bu yol aynı zamanda uzundur 
da! Elk, düşünceye dalmış, nereye 
gittiğinin farkında olmıya;ak, kendini 
Taymis rıhtımı üzerinde buldu; "Brid 
ge Street" deki parlamento binasına 

doğru ilerledi, eski bir taksi buldu, ad
resi verdi ve içine atladı. Şoför ol -
dukça yaşlı ve galiba biraz da sarhoş -
tu. Çünkü 273 numaralı evi geçti, an -
cak Elk'in ihtarları üzerine, on on beş 
kapı ileride durdu. 

Şoför, kat kat elbiseleri içinden pa
ra ararken, Elk geriye doğru baktı : 

Dick Gordon'un kapısına yakın bir 
yerde, fenerleri sönük bir otomobil 
duruyordu. Mesele haddi zatında mü
him sayılmazdı, fakat, kaldırımın Ü -

zerinde, sırtlarını dıvara dayamış, ka
pının iki tarafında iki kişi hareketsiz 
duruyorlardı. Elk geriye doğru bir a
dım attı, karşı kaldırıma baktı, orada 
da 273 numaranın karşrsında, iki adam 
duruyordu. 

Elk, geriye döndü. B ir doktoru·;ı e
vinin önünde idi. Karar vermek için 
fazla düşünmedi. 

- Beni bekleyin. 

İhtiyar §Oför: 
- Fazla kalmayın, diye yalvardı. 

Kahveler bir çeyrek saate kadar ka -
panacak. 

Allahtan doktor evinde idi; Elk 
kendini tanıttı, bir kaç saniye sonra, 

sa ile Sovyetler birliği ara
sında bir irtibat vazifesini 
gören bir kale olduğunu 
kaydeden Gayda, komüniz
min de bir karar;gfilıı ha -
linde bulunduğuna işaret 
etmektedir. 
Fransız sermayesiyle ça

lışan Skoda fabrikaları, 
Fransa'nın ve onun peşine 
takılmış olan devletlerin 
silahlanmasını temine me -
mur edilmişti. Hatta, Mü
nih anlaşmasından sonra 
dahi, Fransa, bu projesini 
tekrar canlandırmakta ku
sur etmemiştir. 

Gayda, Paris ile Londra·
nın, bu son hadiselerin İ -
talya için bir sürpriz oldu
ğu, Almanva'nın büyüme -
sinden endise edildiği id -
dialarını şiddetle reddet
mekte ve demektedir ki, 1-
talya, Londra, Paris'e hiç 
sormağa lüzum görmeden 
hadise, hakikatleri takdir 
etmek kabiliyetindedir. 1 -
talya, bu son hadiseleri hiç 
bir suretle hayretle karşda
mamrştır; çünkü, Münih'te 
meydana çıkan Çekoslo -
vakya'nın hudutları için bir 
garanti vermemiş ve dola -
yısiyle de, Çekoslovakya'yı 
hallolunmamış bir mesele 
diye telakki etmiştir. Mü -
nih anlaşması, yeni bir in -
kişaftn sonu değil, bir baş· 
langıcı telakki edilmiştir. 

Fölkişcr Beobahter 

(ek meselesinde 

Almanların 

fikri nedir! 
Çemberleyn'in iki muh· 

telif politika zihniyetinin 
mümusill olduğu Alman
ya'da asla gözden kaçma· 
~ ... ·•-

O, evela sulh politika • 
cılığı yapmışttrı fakat ay• 
ru zamanda, İngiliz tarihi
nin en büyük silahlanma 
programından mesul olan 
da gene odur. 

"Deyli Meyl., gibi mu
hafazakar bir gazetenin, 
artık sulh politikası güdü
lemiyeceği mütaleası karşı 
smda, Almanya'nın teca -
vüz niyetinde olmadığını 

söylemekle iktifa edece • 
ğiz. Çeklerin, kendi rica
ları üzerine, alman hima -
yesi altına kabul edilmiş 

oldukları realitesi, lngil
tere'ye karşı çevrilmiş bir 
tehdidi ifade etmez. 

Ancak, bu günkü günde 
lngiltere'nin bize karşı 
mütecavizane bir eda ile 
hitap etmesi, bize meydan 
okumaktan başka bir fey 
ifade edemez. 

Çemberleyn söylediği 
nutkunda, bilhassa iki nok 

tayı tebarüz ettirmiştir. 
Bunun biri, Münih anlaş
masının bozulmuş olduğu, 

diğeri de Almanya'nın 

ırk esasından ve dolayısiy 
le milletlerin kendi mukad 
deratlarmı kendileri tayin 
etmek prensibinden vaz • 
geçtiği keyfiyetidir. 

Halbuki, bu iddiaların 

birincisi, bundan bir kaç 
gün eve) Çemberleyn'in a
vam kamarasında, Hali -
faks'ın da Lordlar kama • 
rasmda söylediği nutuk -
lara tamamiyle aykırıdır. 

İngiliz hükümeti, Slo -
vakya'nın ayrılması üzeri
ne, şimdiye kadar mevcut 
olan Çeko - Slovakya'nın 

da ortadan kalmış olduğu· 
nu bu nutuklarda resmen 
kabul etmiştir. 
İddianın ikincisine ge -

lince, cümhurreisi Haşa'
nın sırf kendi arzusiyle 
Berlin'e geldiği unutulu
yor. Kimse onu böyle bir 
seyaha~a davet etmemiş -
tir. Çek milletinin ihtiya
cı olan himayeyi bizzat 
kendisi talep etmiştir 

Doyçe Algemayne Saytung 

Almanlar1n karıllaıtığı 

gü(lükler 
The Manchester Guardi

an gazetesinin Berlin mu -
habiri bildiriyor: 
Çek06lovakya'nın işgali 

ile alman genişleme hare -
keti yeni bir safhaya gir -
miştir. Halbuki şimdiye ka
dar burada, boyuna, alman
larm yabancılarla sakin 
memleketler zabtına kal -
kışnıayıp bütün almanlari 
bir idare altında tophyaca· 
ğı söyleniyordu. 
Şimdi Rayh 7.000.000 nÜ· 

{&svJl~'iVıa~rıfllı~fıo~ 
mütekam,U memleketlerin. 
den birisini zabtetmiş bu -
lunuyor. Bu suretle 100.000 
zavallı yahudi daha alman
lartn eline düşmüştür. 
Rayh'ın idaresi altında 

Çekoslovakya'ya ne dere • 
ceye kadar muhtariyet ve· 
rileceği ileride görülecek · 
tir. Totaliter rejimlerde 
muhtariyet imkansızdır; 

çünkü bu iki şey telif ka -
bul etmez. İhtimal ki çek • 
lere bir dil muhtariyeti ve
rilecek, onlar da bir azın • 
ltk halinde mekteplerinde 
kendi dillerini okutabile -
ceklerdir. Rayh, bu temsili 
güç kütleyi temsile kalkış
mıyacaktır. 

Yeni verilen ismiyle Çek
ya eyaletinde sayısız idare 
meseleleri baş göstermek -
tedir. Bunların idaresi, Al
manya için avusturyalıla • 
nn ve Südetlerin idaresin
den çok daha müş.kül ola • 

26 - 3 - 1939 

( ___ R_A_o_v_o ____ ) 
TtJRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw, 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

19.74 m. 15195 Kes./. 20 Kw. 
T.A.Q. 

Ankara 

PAZAR: 26.3.1939 

12.30 Program. 
12.35 Miızik (küçük orkestra -

ıef: Necip Aşkın) 1 - Lehar 
• Çocuk prens operetinden 
potpuri. 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans, meteoroloji haberleri, 

13.15 Mıi.ıik (küçuk orkestra -
ıscf: Necip Aşkın (devam). 2 
- Schrader - Akşam üzeri 
(hazin parça). 3. Paul Linc· 
ke - Ye§il vadilerde bir ran
devü. 4 - Brahms - Macar 
dansı No. 3. 5 - Gebhardt -
Nokturno - Ninni. 7 - J. Stra
uss - Ritter Pasman - komik 
operasının balesi. 

13.50 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyan: Mustafa 
Çağlar. 1 - ....... - Rast peı;-
revi. 2 - Dedenin - rast ı;ar -
kısı - Senin aı;kınla s;ik ol -
dum. 3 - Dedenin - rast şar -
kısı - yine bir gülnihaL 4 -
Kemal lı:min - Mahur şarkı -
iki gozüm sensiz. 5 - Cevdet 
Kozan - Ud taksimi. 6 - Ra
kımın - Uşşak şarkı - Sile -
mem bir gı.in. 7 - Halk tür -
ki.ısü - misket geliyor. 

14.20 - 14.30 Konuşma (Kadın 
saati - çocuk terbiyesine da
ir). 

17.30 Program. 
17.35 Muzık (pazar çayı - Pi.) 

ı 
lS.15 Konuşma (çocuk saati). 

_ 18.45 Mü.ı:ik (şen oda miıziii -

caktır. Çünkü çekler ya -
hancı bir ırka mensup, al -
man aleyhdarı bir millettir 
ve hele şimdi tarihlerinin 
en acı bir kabrine uğramış 
bulunmaktadırlar. 

Her halde yerli muhtari
yet makinesi düz.günce iş -
lemeden önce uzun ve güç
lüklerle dolu bir intikal 
devresi geçirmek lazım ge
lecektir. İşgal ordusiyle 
birlikte sivil idare memur
ları, nazilerin siyasi polis -
leri olan S. $. ler ve alman 
resmi polisleri Çekya'ya a
kın etmektedirler. 

ıııer yenı 

Bütün dünya, öyle şaşır
dı, öyle karıştı ki, tarif e
dilemez. Orta Avrupa ha -
disesinden Fransa ile İn -
giltere de hayret duydu 
mu dersiniz? Eh, yarı yarı
ya. 6 martta fransız hükü -
meti Almanya'nın hazırlık
larından ve planından ha -
berdardı. Tekrar ediyo -
rum: 15 martta yapılacak 

olan darbeden Fransa hü -
kümetinin daha 6 martta 
haberi vardı. Pek ala ne 
yaptı? Hiç 1 Hatta Fransa'
nın Berlin sefiri tedbirli 
bir şekilde protestoda bile 
bulundu. Fransa'nm sefiri
ne, A lmanya'nm hiç bir şe
kilde kuvete müracaat et -
miyeceği teminatını verdi -

İbrahim Öz:gıir ve Ateş tı6 • 
ccklcri). 

19.15 Turk mıiziği (fasıl bc)'C' 
ti). Celil Tokscs ve arkadat 
lan. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
bcrlcri. , 

20.15 Türk mıiziği ÇalaniaC• 
Vecihe, Rc§at Erer, Rufeıı 
Kam, Cevdet Kozan. OkU • 
yanlar: N cemi Rıza Ahıskallt 
Melek Tokgoz. 1 - Cemil be" 
yin - Muhayyer peşrevi. 2 • 
Hacı Arif bey - MuhaY1e' 
&arkı - Meyhane tarapg~ 
mey. 3 - Tanburi Ali efen 
- Muhayyer ;§arkı - Ferya • 
da ne hacet. 4 - Suphi Zira-." 
Hüseyni liarkı - Feryat cd;I; 
yor bi" gül için. 5 - Refi 
Fersan - Hüseyni şarkı· 1'•6 
min mecburu hüsnü anısın· 
- Şevki beyin - Hüseyni şar• 
kı - hicran oku sinem delcC• 
7 - Nevresin - Muhayyer şar· 
kı - Giın kavuştu. g - Mahın1ll 
Cclalcttin paşanın - MuhaY · 
yer şarkısı - niçin mahz:Ull 
bakarsın. 9 - Muhlis Saba • 
hattin - hicazkftr ııarkı - ba • 
har geldi gun açıldı. 10 • 
Hallc türkiısu - yuni dilber 
yurıi ömrümün van, 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik Riyaseti cümhur 

bandosu - şef: İhsan Kun • 
çer) l · A. Amoks - Dalga· 
!ansın sancaklar (mar!j). 2 • 
Leo Delibes - Kopelya bale· 
sinden (vals). 3 - Mendcls • 
sohn - Bartholdy - Fingal 
mağazası (uvcrtiır). 4 - Qus· 
tave Chartentier - İtalya in· 
tibalan (senfonik parçalar). 
a) Sererand. b) Çcıı:nede. c) 
Küçük katırlar üzerinde bir 
gezinti. ç) Dağlarda. 

22.00 Anadolu ajansı (spor 
servisi). 

22.10 Müzik (dans müziği • 
Pi.). 

22.45 - 23 Son ajans haberleri 
ve yannki program. 

ler. Fakat dolap da çevril· 
di 1 Hep o ezeli usuller, ve· 
fasızlıklar, ve yalanlar 1 Biı 
Hitler'de, Vilhelm'in, Bis -
mark'ın, ikinci Frederik'in 
dinamizmini, tayyare asrı -
nın yıldırım süratini ve di· 
namizmini buluyoruz. 
Şimdi herkes kendi ken • 

dine soruyor: bu sefer sıra 
kime geldi? Polonya'ya 
mı? Romanya'ya mı? Ho • 
landa'ya mı, İsviçre'ye ıni 

yoksa Fransa'ya mı geldi? 
Bilinmiyor. Bilinen bir 

tek şey varsa, o da işlerin 
artık bittiği değil, bilakis 
--: 1.--1-.1.X....1-

Kuvet ve birlik 
Evet, imza inkar edile .. 

cek olduktan sonra hudut· 
lar nasıl garanti edilebilir? 
İşte vaziyet böyle olmuş -
tur. Binaenaleyh, hudutla· 
rı müdafaa etmek için her· 
kes yalnız kendi kuvetine 
güvenmelidir. Evet, sergü4 

zeştlerden ve sergüzeştci • 
}erden Taundan kaçar gibi 
kaçmak Hizım. Yani, açık -
cası: Ne kölelik istiyoruz, 
ne şerefsiz bir sulh ne de 
fransız imparatorluğunun 
paylaşılmasını .•.. 

Bu müşkül zamanlarda 
şerefe ve sulha bundan da
ha iyi "hizmet" ol uru mu? 
Siyaset heyecanlarını si -
yaset ihtiraslarını ayaklan
dırmağa, parti kavgalarr 
yapmağa lüzum var mı? 

Hepimizde bir tek heye<:an 
olmalı : o da vatan heyeca-
nı ... 

Le Matin'den 

Mary Lane polis merkezi ile konuşu -
yordu. Aceleyle: 

- Polis müdüriyetinden Elk, dedi, 
ve numarasını bildirdi. Harley Terra
ce'da 273 numarayı sarabilecek kadar 
memur gönderiniz. Size elektrikle i -
şaret verince bütün otomobilleri dur -
durun. Adamlarınız kaç dakikaya ka -
dar burada olabilirler? 

kaphyan kamyonun yanından sıyrıl -
mak istedi. Fakat, kamyon geriye doğ
ru gitti. Bir çarpışma oldu, camlar kı
rıldı. Elk, yanlarına yaklaştığı zaman, 
otomobilin içindeki beş kişi, sokağı 
kaplıyan polis memurlarının eline 
dü~üş bulunuyorlardı. 

Elk, hiddetle: 
- Kanun değişti. Diye cevap verdi. 

Kelepçeleri yeniden taktı. Kanun de
ğişmemişti, fakat şoför bundan biha
berdi. Yolda uzun uzun düşündü. Etk
in odasına tıkıldığı zaman, konuşma -
ğa hazırdı. 

- Beş dakikaya kadar .. Gece devri
yeleri şimdi geri döndüler. Elimde iki 
tane de kamyon var. Şoförleri, sarhoş 
olduklarından deliğe tıkadım. 

Elk, telefonu kapadı, sofaya çıktı. 
Elk'in, cebinden tabancasını çıkardı
ğını g-ören doktor, hayretle: 

- İş bu derece mühim mi 7 diye sor 
du. Elk, samimiyetle: 

- İnşallah, dedi. Harley Terrace'da 
dıvara dayanmış bir takım masfun kim
seleri tevkif ettirmek için koca bir po
lis müfrezesini seferber ettirmişsem 
her halde hakkımda pek hayırlı ol -
mazi 
Beş dakika bekledi, sonra kapıyı a

çarak dışarı çıktı. Atlamlar hala bekli
yorlardı. Bu sırada, yolun iki tarafın
dan birer kamyon çıktr, ve durdu. 

Elk, elektrik lambası ile işaret ver -
di, sonra kaldırıma doğru atıldı. 

O zaman, Elk şüphelerinin yersiz 
olmadığını anladı. 273 numarayı gö -
zetliyen dört kişi, lambaları sönük o
tomobile doğru atıldılar. O tomobil ha
reket ederken basamağa sıçradılar. Fa
kat geç kalmışlardı ı otomobil, yolu 

Mahpuslar mukavemet etmediler, 
içlerinden biri (şoför) tabancasına el 
atmak isterken yakalandı, ellerine ke
lepçe vuruldu, diğe-rleri mücadele et
mediler. 

Polis karakolunda Elk, mevkufları 
tetkik etti. Dördü tam manası ile apaş 
makulesi idiler. Üzerlerindeki yeni 
kostümler adeta sırıtıyorlardı. İsmin
den rus olduğu anlaşılan şoför, etrafı
na ürkek .gözlerle bakan ufak tefek bir 
adamdı. 

İkisinin üzerinde revolver bulundu, 
otomobilde dört tane kurşun baston 
vardı. Müfettiş: 

- Caketlerinizi çıkarın, kollarınızı 
sıvayın, diye emretti. 

Şoför: 

- Zahmet etme, Elk, diye bağırdı. 
Hepimiz birer asil kurbağayız 1 

- Kurbağaların asili olmaz. Hepsi 
birer alçaktır. Şefiniz de alçakların 

başı. Çok konuştunuz. Çavuş, bu herif
leri ayrı ayrı höcrelere kapatm. Lit -
novu merkeze götüreceğim. 
1 Şoför, !korkak nazarlarla, Elk'e ve 
çavuşa bakıp duruyordu. 

- Ne diye? Diye sordu. Bunu yap
mağa kanunen hakkınu yok. 

Elk, "Harley Terrace"a macerasmr 
anlatmağa döndüğü zaman Dick onu 
bekliyordu. Elk: 

- Beni bekliyen haydutları görme -
den işin bir tuzak olacağı hatırıma gel
memişti, diye itiraf etti. Sizin bana te
lefon etmemiş olduğunuz aşikar. Kur
bağalar her şeyi düşünmüşler, Scot -
land Yard'm, Whitehall kapısından 

çıkacağımı tahmin etmişler, ve beni 
yakalamak için bir de taksi yollamış -
lar. Fakat, beni elden kaçırmamak i
çin "Harley Terrace"a da adamlar 
koymuşlar. 

- Kimden emir almışlar? 
-Meçhul 1 Litnova, "Yedi" imzası 

ile, randevü yerini bildiren bir emir 
gelmiş. Hepsi, bu kadar! Herif çeteye 
girdiğinden ıberi bir tane olsun kurba
ğaya tesadüf etmediğini söylüyor. Çe
teye nasıl girdiğini de hatırlamıyor. 

O tomobil kurbağalara aitmiş, onu kul
lanmak için haftada muayyen bir para 
alıyormuş. Sair zamanda, Heron's 
Club'de çalışıyormuş. Kamyonlarını 

kullanıyormuş. Sonra, Londra'da yir -
miye yakın saklı <>tomobil bulunduğu
nu, her birinin bir şoförü olduğunu, 

(Sonu var) 
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Cenevredeki cemiyet dağıhrsa ..• 

j Türk tarih ve medeniyeti 
hakkında konferanslar Mahcup şahit Dilber Cesur milletlerin saati. .. 

Gazetelerde görmüşsüniizdür : 
İngiliz parlamentosunda bir meb -
Usun, bugünkü vaziyet karşısında 

Milletler Cemiyetinin toplanıp top
lanınıyacağını sorması üzerine, da
hiliye nazırı: 

- Bütün bu ihtimalleri düşünü

yoruz. 
Diye cevap vermiş. Bugünkü si

yasi vaziyet karşmnda Milletler 
Cemiyetinin toplanması bu hayat 
ve &rhat sütununa ilgi vermezse de, 
İngiliz dahiliye nazırının verdiği 
cevap "ihtimaller,, diye cemi şek
lini kullanması beni kuşkulandır -
dı. Çünkü ihtimaller deyince bun
da kadrosu gittikçe daralan Millet
ler Cemiyetinin büsbütün dağıtıl -
ması ihtimali de hatıra gelir. Bu 
ihtimal de, daha gerçek olmadan 
bile can sıkacak bir şeydir. 

Bu da, tabii siyasi baknnd~n de
ğil. O baknn•dan da Milletler Ce -
ıniyetinin dağıtılması gene can sı
kar ama o bakımdan can sıkacak 
tarafını ben göremem. Benim ca
nrrnı sıkan tarafı, o cemiyetin sağ
lık komitesinin de cemiyetle birlik
te dağrlmak ihtimalidir. Benim fik
rimce, Milletler Cemiyetinin siya -
aette başaramadığı işi, yani millet
leri biribirine gerçekten bağlamak 
işini, sağlrk koınitesi ilim yoluyla 
başarmak yolunu tutmu§tu. ilim 
yolu danna uzun sürerse de sonun
da muvaffak olmak §Üphesizdir. 
Hem. de bu sağlrk komitesi, millet
leri biribirine bağlıyacak en müna
sip meseleyi, milletlerin beslenme
si meselsini ttkike ba§lamı§lı. 

Daha 1925 yılında, Yugoslavya 
mümessilinin teklifi üzerine, erzak 
maddelerinin fabrikalarda hazır -
)anması ve ticaret i,lerini tetkike 
batlamıttı. Ertesi yıl da Japonya
daki beslenme enstitüsünün ilk tet
kiklerinin neticelerini neşrederek 
bütün milletlere bildirmi§tİ. 

iki yıl sonra, beslenme mesele • 
aini kendisinin her vakitki tetkik
leri programına ilave etti. Bu sağ
lık komitesi batka batka memle • 
ketlerde seyahat tertip ederek İ§ 
görmeği sevdiğinden 1931 yılmda 
'.A.:merika'da süt tedariki meselesi 
üXerine ilmi bir seyahat tertip et-.. ----·-· --'-Aı. .&.A.&.t....a ıy••••'-Al.1&1.'-1.'"' , ıtl.f1.l"lı'4&& 

bu seyahat üzerine Amerika'nm 
cenubundaki Şili hükümeti kendi 
memleketinde de Milletler Cemi -
yetinin, halkın beslenmesi §artları
üzerine tetkikler yapmasını iste-di. 
Sağlık komitesi o tarihlerdeki ik -
ti&adi buhranların sağlık Üzerine 
tesirlerini de tetkike giritti. 

Ertesi yıl İt daha büyüdü. Sağlık 
komitesi kongreler tertip etmeğe 
baıJadı. Aynı yıl içinde biri Roma
da, biri Berlinde beslenme itleri ü
zerine iki kongre toplandı. Şimdi 

. Yünlii dokuma 

ikisi de Milletler Cemiyetinden çe
kilmiş olan iki memleketin merkez 
)erinde cemiyetin tertip ettiği kon
greler ne ka•dar parlak olmuştul 
Birincisinde kadınların gebelik es
nasında ve çocuklarını emzirirken 
nasıl beslenmeleri lüzumlu olduğu 
tetkik edilmitti. ikincisinde de, do
yasıya yemek yemiyen insanların 
vücudunda ne gibi ali.metler pey • 
da olduğu araştırılmıştı. 

lngilizlerin hatırı kalmasın diye 
Londra'da da 1934 yılında toplanan 
kongre gerçekten mühim bir İ§ gör
odü. dört türlü vitamin için her mem 
lekette aynı olacak ölçüler tayin 
ederek bu bakımdan karışıklığa 
son verdi. Şimdi o kongrenin tayin 
ettiği beynelmilel vitamin ölçüleri 
muteberdir. 

llkin bir, iki bükiimetin istemesi 
üzerine tetkike başlanılan beslen
me meseleleri bqka hükümetlere 
de ilgi verdiğinden, 1935 yılında 
on iki devletin istemesi Üzerine bu 
iıin iktisadi tarafı bile tetkike bat
lanıldı. 

Bundan sonra, Milletler Cemiye
ti sağlık komitesinin beslenme me
seleleri üzerinde yaptığı tetkikle
ri, elde ettiği neticeleri burada tek
mil yazmağa imkan yoktur. An -
cak, 1936 yılmda sağlık ilmi müte
hassıslariyle birlil«e ziraat, iktisat, 
maliye, ve idare mütehassısların -
dan toplanan muhtelit bir komite 
toplanarak halkın sağlığı ile gıda 
maddelerinin yetiştirilmesi, sarfe
dilmesi meselelerinin bir arada tet
kik edilmeğe baılanıldığmı söyle
mek lazımdır ..• 

Görülüyor ki Cenevrt!'deki cemi
yetin sağlık komitesi pek iyi ve pek 
faydalı bir yol tutarak, neticesi bü
tün milletlere alaka vereceği şüp
hesiz olan tetkiklere girişmişti. Bu 
tetkiklerin devam etmesi her mem 
lekette tiddetle istenilecek bir §ey 
olduğu da ıüphesizdir ••• 

Ondan dolayı Milletler Cemiye • 
ti üzerinde İngiliz dahiliye nazırı

nın dütündüğü ihtimaller ara.smda 
bu cemiyetin dağıtılmaaı ihtimali
nin bulunması can sıkıyor. Bereket 
ki .sağlık komitesi Milletler Cemi
ytuuc U<LJ5ll UIIDcULıtL uoı::n1.uer u.ıcur• 

rafian, galiba Amerikalı biiyÜk 
bir zenginin hediye etmiı olduğu 

milyonların geliri ile temin edildi
ğinden, komitenin kendi kendine 
yaşaya.bilmesi ihtimali de çoktur. 

insanları biribirleriyle barıştı
racak ve büsbütün birleıtirecek 
kuvet ilim kuveti olduğundan bel
ki bu ihtimalin, yani sağlık komite
sinin Milletler Cemiyetinden ayrı 
ve kendi kendine ya§aması ihtima· 
linin gerçek olmaaı belki daha ha-
yırlı olacaktır. G. A. 

f abrikalar1mızın 

Devlet işletmelerinin murakabesi için kabul edilmit olan kanun 
hükümlerine uygun olarak ''Sümerbank birleşik yün ipl\ği ve do
kuma fabrikaları müessesesi,, firması altında birlettirilmi, olan 
F eshane, Hereke, Bünyan ve Merinos yünlü fabrikalarımızın 
imalatında, son yıllarda çok hızlı bir inkişaf kabul edilmittir. 

Bunlardan ilk üçü eskiden kurul
muş fabrikalardır. Sümerbank'm ida
resine geçtikten sonra noksanları ik
mal edilerek modern usullerle işletil
miye başlanan bu fabrikaların randı

manları seneden seneye aşikar bir in
kişafla yükselmekten geri durmamış

tır. 

Feshane fabrikasının 1935 senesin
deki kumaş imalatı yeki'ınu 766.651 
metre idi· Bu imalat 1936 senesinde 
843.118 metreye, 1937 de 944.442 met
reye çıkmış ve 1939 senesinin yalnız 
ilk 11 ayında imalat yekunu 1.041.017 
metre olmuştur. Aynı fabrikanın yer
li yapağı istihlaki imalat seyrine mu-

vazi bir artLŞ kaydederek 1936 da 
532.160 kilodan 1937 de 774.347 kiloya 
çıkmış ve 1938 in ilk 11 ayında 782.827 

kiloyu bulmuştur. 
Hereke fabrikası imalatının takip 

ettiği terakki seyri de daha az mem
nuniyet verici değildir. 1936 da bu 
fabrikamızın imalat yekQnu 420·434 
metre iken 1937 de 517.587 metreye 
çıkmış ve 1938 in yalnız ilk 11 ayı zar
fında 537.973 metreye yi1kselmiştir. 

Aynı fabrikanın iplik imalatı da 1936 
da 5.107, 1937 de 9.259 kilo iken 1938 in 
ilk 11 ayında 55.526 kiloya çıkmıştır. 

Fabrikanın yerli yapağı istihlaki 1936 
da 41.569, 1937 de 19.406, 1938 de 81.747 

küfürleri söyliyemiyordu 
Zamanımızın kudretli miıtefek

kirlerinden biri olan Gcorges Duha
mel'i daima zevkle okurum. Cihan 
harbindenberi her sahada beliren, 

Neden sonra ağzından şu 
ahnabildi : Çirkef! 

I ve, zaman zaman şiddetlenip ala-
• l kalılarına - §'lirin müptelôyi aşk'· kel ı me ma olduğu gabi - uzun kış geceleri

nin dinmez ıstırabmı veren buhran
ların sebeplerini bir çinli oymacı 
sabrı ile aramaktan usanmıyan, bir 
gün eline edebiyatı, bir başka gün 

- Söylesene kızını, niye duruyor-\nun üzerine hanımefendi "acaba no- iktısadiyah alıp aynı salahiyetle ki-
sun? luyor,, diye dışarıya çıktı. O zaman laplar yazan bu kıymetli muharrir, 

_ Söyliyemem ki efendim, çok a- da gene bu efendi hanımefendinin bazı. tanınmış gazetelerin yan sütun-
yıp şeyler.. yüzüne karşı, kendisine sövdü. Jarında kuvetli başmakaleler yazar. 

Bu ısrar vebu taannüt epey sürdü. - Neler söyledi? Dün de onun böyle bir makalesini, 
şahit Dilber, toparlak yüzünü kürk- - ! ! ! ? ? ? bir tiryakinin kahve içişin·deki derin 
lü mantosunun yumuşak yakaları - Yok .. Küfür tarafına gelince yü- hazla, yava§ yavaş, yudmn yudum, 
I nın arasına gömüyor, kendi kendisi- zünü penbe bir renk kaplıyor, kafa- tath tatlı okudum. 
ıe gülümsüyor, bir takım ağız burun sını mantosunun içine çekip kendi Georges Duhamel, bu yazısında, 
hareketleri yapıyor fakat duyduk1a- kendisine bir tak·m hareketlere baş· kendini, Londra'da bir lokantada 
rmı şuracıkta bir türlü tekrar ede - lıyor. yemek yerken tasvir ediyor: ''Ye
miyordu. Hatta, o kcWar mahçup gö- "- Bunun üzerine hanımefendi- mekler nefisti. Etrafımda halk ter
rünüyordu ki hakimin yüzüne bile nin asabı bozuldu. şırakkadak oraya biyeli, iyi giyimli idi. Her şey ıntiza-

B. Remzi Oğuz Arık 
Türk Tarıh ve medeniyeti hakkında 

yabancı ve türk alımler ve mütehassıs
lar tarafından konferanslar verilmek 
uzere ıkı uç sem: evıa .l""arıs 'te Soroon 
üniversitesinde kurulmuş olan "Ccnt
re d'etudes '! urques" de bu sene de 
konferanslar verilmesine başlanmıştır. 
Konferanslar Sorbon'da Edgar-Quinet 
anfiteatrmda verilmektedir. Martın 
11 inci günü Fransız milli müzeleri 
fahri konservatörü L. Delaporte tara
fından "Etilerden önce merkezi Ana
dolu medeniyeti" mevzuu üzerine pro~ 
jeksiyonlu bir konferans verilmiıştir. 
Bundan sonra verilmiş olan konferans 
lar şunlardır: 
Martın 13 üncü günü Paris'te Louv

re müzesi konservatör muaıvini Bay 
P. Devambez tarafından "İstanbul mü
zelerinin bazı eserleri" hakkında (pro
jeksiyonlu). 
Martın 18 inci günü Dijon üniversi

tesi profesörlerinden Bay E. Chaput 
tarafından "Türkiye sahilleri" hakkın
da (projeksiyonlu). 
Martın 20 inci günü Paris'te şark 

dilleri mektebi direktörü Bay J. Deny 
tarafından "Türklerin Asya'da teves
süü" hakkında. 
Martın 23 ünde Rouen lisesi profe

sörlerinden Bay C Cahen tarafından 
"XI· astrda Tünk fütuıhatt" hakkında. 

Bunlardan ba~ka martın 25 inde la-
l.c.\.-u.1.1u.raa. rLıu.uu.au a.-.: 1 ..... lc. j .;,, e:.u!.tİ.tÜ..cÜ 

direktörü Bay A. Gabriel tarafından 
Kanuni Süleyman devri hakkında 

projeksiyonlu bir konferans verildiği 
gibi Maarif Vekilliği Antikiteler ve 
müzeler arkeoloğu Bay Remzi Oğuz 
Arık tarafından da martın 27 sinde 
"Türkiyede müzecilik" mevzuuna, 
martın 30 uncu günil de aynı zat tara
fından "Tilrkiyede arkeolojik hafri
yat" hakkında birer konferans verile
cektir. Gence müt"1tassısımrz konferans 
Iarını vermek üzere üç gün evel şeh
rimizden hareket etmiştir. 

Sorıbon'da verilmekte olan bu kon
feransların ilim fileminde büyük bir 
rağbete mazhar olduğunu, Paris'te ya
bancı ve türk birçok zatların konfe
ransta hazır bulunduklarını memnuni
yetle öğreındi•k. 

kilodur. Yabancı yün istihlaki ise 1936 
da 6.000, 1937 de 26·796, 1938 de 39.361 
kilodur. Yabancı yün (kamgarın) is
tihJakindeki bu artış fabrikanın daha 
iyi evsafta kutrıaş hususundaki piyasa
nın talebini karşılamıya matuf mesai
sinin neticesi olmu~tur. 

Bünyandaki küçük yünlü dokuma 

fabrikası, 1936 da 49.117 metre olan 
kumaş imalatını 1937 de 72.84! metre
ye çıkarmıştır. 1938 in ilk 10 ayında
ki imalat yekunu 67.152 metre oldu
ğuna göre 1938 de bu rakamın da aşıl
mış olduğu muhaıkkak addedilebilir. 

Sümerbank'm idaresindeki yünlü 
fabrikalarının imalatında müşahade e
dilen bu dikıkate değer artışlar fabri
kalar mamıllatının piyasada karşılagtı
ğı rağbet kadar imalat teknik ve teşki 
latının devamlı surette terakkisi bakı
mından da takdirle karşılanması lazım 
gelen bir ehemiyet arzetmektedir. 

bakamıyor, yarım yamalak sözleri düştü, bayıldı. mı, ahengi, muvaffakiyeti, refahı il-
mantosunun göğsünde kaybolup gidi - Sonra? ham ediyordu. Bu sakin ve ince 
yordu. - Sonra dışarı kızlan hanımefen- zevkli lokanta İngiliz medeniyetinin 

Fakat hekimle hakimin önünde a- di çıktı. Kendisi terzidir. Bu efendi pek güzel bir ifadesi idi ... İçeriye 
yıp yoktur. Üstelik hakaret dava- ona da sövdü. birdenbire, silahlı ve kuvetli, meçhul 
sında ihtiyar kadıncağızın en kuvet- - Ona ne dedi? bir adam girip orada hazır bulunan-
lıi delili de Dilberken onun bu mah- Gene ses seda yok .. Dışardan lü- lara hakaret etm.iye başladı. Böyle 
cubiyeti tamamen manasızlaşıyordu . zumsuz müdahalelerden sonra Dil- bir hadise karşısında ne yapılabilir· 

Salon hayli kalabalıktı. Oturacak berin aklına küfürler gelir gibi ol- di? Herkes sıkıla üzüle başını öteye 
bir yer bulamıyanlar kapı arasını du. çevirdi. fakat bu meçhul adam cü -
doldurmuşlardı. Koridordan geçen- - Ona da şey, dedi, terzinin şeyi... reli arttırdı. O zaman, oradakil~r de 
ler de kafalarını uzatıp uzatıp şu- Suçlu sanılan Latif yerinden fır- kollarını sıvamaktan baş.ka kurtulll.§ 
racıkta ağzından iki çift laf almak ladı: çaresi kalmadığına, hürmete layık 
için hakimin ter döktüğü şahide ba- - Bu sözlere inanmayın rica ede- bir teessürle, karar verdiler ... ,. 
kıyorlardı. Derken kapı arasından rim hakim bey, dedi, evela bu hanım Duhamel, zamanumzm sükunet
bir ses mahçup şahide yardım etti: \yani şahit Dilber) o ihtiyarın evla- siz ve huzurauz bir zaman olduğu-

- Canım söylesene .. çirkef deme- dı maneviyesidir. Sözlerine itimat nu bu suretle taavir etnıek is.tiyor, ve 
di mi? caiz olamaz. Üstelik bana hakaret nihayet şu hükme varıyor: "Haber-
Mübaşir bu müdahaleyi çabuk sus- eden de terzi dedikleri kızdır. ler çabuk gelir, fakat hadiselerin 

turdu ama "çirkef., sözü ağzından Oturdu, mühim bir şey hatırlamış mahiyeti ağır ağır anlaşılır· lngiliz
kerpetenle laf alınan şahit Dilberin gibi tekrar yerinden kalktı: ler de ha·diaelerin hakiki mahiyetini 
çok işine yaradı. Gene ezile büzüle - Hem efendim, dedi, bu şahit anlamıya başlıyorlar. Cesur millet-
dedi ki: hanım mahalli vakada değildi ki... lerin saati çalmış olduğunu bilmek 

- Çok ayıp sözler söyledi efen - Şaşırması mahcubiyetinden değil, k · gere tır ••• ,, 
dim, çirkef dedi. kolay kolay yalan uyduramadığın - Bu uzun makaleyi bitirdikten şon-

Bütün salon hakim de dahil oldu- dandır. ra Milli Şef'in son beyannamesini 
ğu halde "hele şükür!,, diye rahat Kırmızı kokuleta şapkalı, kroko - bir daha okudum. Duhamel'in keli-
bir nefes aldık. dilli bir bayan da şahitti. O da de- me oyunlarına, te~ihlerine, iatiare -

Ama eğer siz: "Kim kime sövmüş, di ki: )erine mukabil. en temiz türkçe ile 
Dilber kim-in şahididir, çirkef olan _ Ben hadisenin mebdeini bilmi- dünya vaziyetini göründüğü gibi 
k.imdir,, diye sorarsanız işe biraz da yorum. Biz de aynı apartmanda otu- gösteren fU cümleleri siz de birkaç 
ha yukardan başlamak lazım.gelir. k k "1 l w b.. ··k ruruz. Bir gün sokaktan geldim, ere o uyunuz: nsa.n 1gın. .uyu . 
Anla\e.yım : 1 h ) 

H§dise bir apartman sahibi ile ki- merdiven ba'ında bir gürültü duy:· facialar karfısm~a ka ması ı bma ı, 
d . . her zamandan zıyade artmıştır. ln-

racı arasında geçmektedir. Kiracılar um, aldırmadım kendı daıreme çık- 1 k .
1 

. . üh" • b' 
k b. k san ı aı esının m un ır uzvu o-

baş a ır eve çı ıyorlar. Hamal bir tım. Fakat biraz sonra gürültünün 1 T "" k ' ı · 'f ı ı....-
d 1 b 1 k . . an ru ıye nın, ne vazı e er __."S'ı-

yan an eşya arı ara a ara taşıma ta- ıçınde kadın sesleri duyunca daya • d b l ~ k t4ı ol k t .. • 
d B d k 1 w d sm a u unacagını a ara "'"" -
ır. u sıra a o. tugu ıvara mı n_amadım dışarıya fırladım. Bu La- pit etmiye imkan yoktur. Bu ihti-

sürtmÜ!, yoksa merdivenlerde fazla tıf be! n,ıerdi~e~ başındaywdı. _Hanım- maller karşuımda ancak kudretli 
mı takırtı yapmış, nolmuş ev sahibi- e~endı bıraz ıhtıyar oldugu ıçin in- milletler kendilerini ve insanlığı 
ni kız.dırmı,. dırmek istedim; fakat inmedi, ben kurtaracaklardır. Kudretli millet-

Bunun üzerine ev sahibi - dilim de tuttum, içeriye soktum. 
ıböyle alışmış yoksa apartnnan sahi- - Hadisenin neden çıktığını bili-
bi demek rn.zım - meydana çıkmış yor musunuz? 
ve kaçırdığı kiracılarına sövüp say- - Hayır.. yalnız sonradan öğren
mağa başl;mırş. Dilberin bir türlü diğiınc göre hamalların dıvarı çiz -
söyleyemediği bu küfürler de daha melerinden .... 
ziyade evün ihtiyar annesine doğru "Hanımefendi., nin avukatı daha 
yuvarlanıvermiş. bazı şahitleri olduğunu, Latif de 

Dilber diyor ki : müdafaa şahitleri bulunduğunu söy-
"- Bu efendi (efendi dediği a- lediler. Bunların da dinlenmesine 

partınan sahibidir ve oracıkta suçlu karar verildi. 
kanepesinde oturmakta<iır) merıdiven Bakahm kim kime sövmüş. 
başmdan çok kaba laflar söyledi, bu KEZEGE 

Slovakyo'nın himayesi 

hakkında bir Alman 

gazetesinin mütalealan 
Bedin, 25 a.a. - Berliner Börse;:ı 

Saytung gazetesi, Slovakya'nın guya 
hemen tamamiyle alman askeri işgali 
altında bulunduğunu, Slovakya'nın is. 
tiklfilinin sözden ilbaret olduğunu ve 
bu memleketin sadece bir himaye ida
resi altına alındığını iddia eden bazı 

ecnebi gazetelerine cevap vererek, bu 
iddialan şiddetle reddediyor ve di • 
yor ki: 

X Roma - Musolini'nin teklifi ü
zerine kıra), hepsi de ihtiyat kadrosu 
na mensup amirallardan seçilmiş ol
mak üzere ayan mi!Clisine 24 yeni aza 
tayin etmiştir. 

X Kolombiya - Dün akfCU!l Ko
lombiya hapisanesinde bulunan altı 
mevkuf 48 dakikada idam edi!ıniştir. 
Bunlar, ilkk&nun 1937 de hapisaneden 
kaçmıya teşebbüs ettikleri esnada 
yüzbaşı Sanders'i öldürmüşlerdi. 

X Palmsprings - Amerikan kadın 
tayyarecilerinden Jakctin Kokran 
10.058 metre yüksekliğinde uçarak 
yüksek uçuş kadın rekorunu kırmış
tır. 

ler, muhabbet ve eınııiyete dayanan 
bir birlik içinde vatanlarının yük
sek menfaati için her fedu.kiı.rlığı 
yapmrya hazır olan imanlı, iradeli 
milletlerdir. Biz, bu milletlerin ba
ımda bulunanlardan olduğumuz ka
naatini, cesaretle söyliyebiliriz.,, 

Diinyanm bu karmakarışık vazi -
yeti kar§ısmda, bir Duhamel'in an -
cak iyma tarikiyle tavsiye edebile
ceği cesaretin kendi milletinde bol 
bol mevcut olduğuna pek haklı ola
rak kani bulunan Milli Şefimize de. 
bize de imrenenlerin uınduğumuz
dan fazla olduğu muhakkaktır. Fa -
kat, bu haklı cesaretin sebeplerini 
bir an bile unutmamak lazımdır: 
kalbi birlik ve itimat ... 

Nasuhi RAl'DAR 
İtizar: diinkü yazıda beyaz zan

bak1ar memleketi Finlandiya, diyecek 
iken, dal gmlrkla Litvanya'dan bahset
mişim. Okuyucularınıdan özür dile
rim. N. B . 

Ankara Borsası 
25 Mart 1939 Fiyatları 
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" Almanyanm Slovakya toprakla -

rında askeri tesisat vücuda getirmiye 

salahiyettar olduğu mm taka, bu mem. 
leketin gaııp hududu boyunca uzanan 
dar bir mıntakaya inhisar etmektedir. 
Eğer bunu ve diğer hükümleri bir hi. 

Bundan evel Ruth Nichols tarafın 

dan tesis edilen rekor 8.760 metre idi. 

X Londra - Kent dükalığmda k~
in Favershau'da taş ocakları için pat 
!ayıcı maddeler imal eden bir fabrika 

da bu sabah infila.k olmuştur. İnfilak 
neticesinde 3 kişi ölmüş, birkaç kişi 
de yaralannııştır. Fabrika binaların
d~n biri tamarniyle harap olmuştur. 
Cıvardaki bütün evlerin camları kırıl 
mıştır. 

· Berlin 
Brüksel 
Ati na 

5.93 
12ti.617 5 

3.3525 
6.66 

28.5175 
67.21 
50.7925 
21.30 

1.0925 
1.56 
5.93 

S.93 
126.6175 

3.3525 
6.66 

28.5175 
67.21 
50.7925 
21.30 

1.0925 
1.56 
S.93 -------------------------------------

büyük muvaff akiyet kazanarak devam eden Türkiye' de ilk defa 

B R o D v Ey· s EREN AD i 
CAREFREE 

Baı Rollerde: FRED ASTAIRE - GINGER ROGERS 
gençlik atk saadet ve nete filmi 

Aynca Metro Jurnal son dünya havadisleri 
Matineler 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da 

Bugün 10 ve 12 matinelerinde ucuz fiyatla 

BEKAR EVLiLER 

-: maye idaresi suretinde telakki etmek -- lazungelirse Fransanın da ingiliz hi • -: maye idaresi altına girmekte olduğu-
: nu kabul etmek lazımdır. Çünkü İngil. 
5 tere mükerrer defalar kendi askeri hu
: dudunun Fransa'nın şark hudutların. 
E da bulunduğunu ilfuı etmiş, hava ku -
: vetleri için şimdiden fransız toprak • 
: Iarmda yerler ayırmış ve bizzat Fran--: sa lngilterenin askeri surette oralarda 
: yerleşmesini istemiştir. 
: Diğer taraftan Alma~ya'nın askeri 
:; himayesinden istifadede haklı olan 
: Slovakya neden Kanada, cenubi Afri • 
: ka veya Avusturalya gibi İngilterenin 

E büyük operet filmi § askeri himayesinden müstefid ola-:ı 
';1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tel: 2193 llllllllllr' memleketlerden daha az müstakil ad -

dediliyor?,, 

Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapcşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

23.7875 
24.9625 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 Türk borcu I. 
1933 Türk borcu il. 
1933 Türk borcu IH. 
1933 ikramiyeli 

E rgani 19.95 19.95 
1938 % 5 H azine 

Tahvili 92.SO 92.50 
Sıvas - Erzurum hattı 

!s. 1. 19.35 19.35 
Sıvas - Erzurum hattı 

ts. ıı. 19.45 19.45 
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İsparta hükumet konağı 
ve halkevi bitmek üzere 

• 

tY azan: Franciı de Groinet - 17 - Çeviren: L. Karamanoğlu Bütün Isparta haf kı tazyiki i 
suya kavuşuyor Buda ve göl otelinde. 

K andy'de her yol göle gider. 
Çiçekli hayabanlar oraya çı

kar. Büyük caddeler orada niha -
yet bulur ve otellerle villalar hep 
onun etrafında toplanır. 

aç ediyor. Bu sözün ne olduğunu 
bulmağa beni icbar ediyor. Niha
yet hakikat birdenbire aşikar ol -
du. Bu hümmah haşiye, bu latif 
taşkınlık ve gururumu okşıyan o 
romanesk düşünce bidenbire yı -
kıldı. Çünkü artık uyanan hafızam 
sakin Hollicott'un J erriman'a o 
zaman söylemiş olduğu şu sözleri 
hatırladı: 

Oyma ve dişli bir korkuluk dı
varr ile muhafaza edilmekte olan 
gölün mukaddes suları kuğulara 

ve lotüslerc tahsis edilmiştir. 
Miss Dorothy Underdield bu göl
de sandal gezintisi yapamıyacak. 

Buraya dün gece geldiğim hal
de hala kendisine takdim edilmek 
şerefine nail olamadım. Hollicott
u da bir daha göremedim. Miss 
Underfield'in bulunduğu Buda ve 
göl oteline inmedi. Elefan palas 
oteline gelerek sadece ismini, golf 
torbasını ve tüfeklerini bırakıp 
çıkmış. • 

Fakat dün akşam eşyalarım yu
karıya çıkarılır çıkarılmaz HolJi
cott'un hemen çantamın kapağı ü
zerine atıldığını görerek mütesel
li oldum. 

Talisiz elbiselerimi halının ü -
zerine saçtı. 

Hediyeleri çıkardı, paketleri ha
demelerin kollarına doldurarak 
onlarla birlikte indi. Onları oto
mobile yerleştirdi. Ve bana beş 
'dakikaya kadar avdet edeceğini söy 
leyip kayboldu. 

Bu sabah, üstünde hiç bir adres 
olmıyan bir kağıt göndermiş beni 
"Buda ve göl,, otelinde öğle yeme
ğine davet ediyor. Bunu alınca 
hissettim ki davetliler arasında 
Miss Underfield'de bulunacaktır. 
Kağıtta hamiş olarak: 
"Öğleyin size Kurmayın 3/4 nu

maralı otomobilini gönderece -
ğim." diyordu. lki otelin arası 
her ne kadar üç kilometre gibi az 
bir mesafe ise de derecei hararetin 
en yüksek olduğu ve cehennemi 
Jungle'de sivrisineklerin bile bi -
tap düştükleri bir zamanda, yanıp j 
tutuşan gölün etrafında bir el a
rabasiyle dolaşmak azabından be-1 
ni kurtarmak istcyüşini takdir et
tim. 

Hatta. otomobil olduğu halde 
bile, basit bir öğle yemeği için, 
güzel öğle uykusunu terk etmek 
doğru olmıyacağını düşüner~k mek 
tubu yırtarken, daha eve! kağıdın 
arkasında görmemiş olduğum bir 
kaç satır yazı gözüme çarptı. Bu: 

Miss Underfield'in kendi yazı -
sı idi. Yazı ç.ok fena. Fakat maki
ne ile yazı yazmak sanatında bu 
kadar mahir olan birisinden daha 
fazla hüsünhat beklemek doğru 
olmaz. Yazıyı okuyabilmekten zi
yade anlıyabilmek için üç defa 
tekrar ettim. 

Heı· kelimeyi ne kadar hecele -
dimse manasını o kadar karıştır -
'dım. Mektup fransızca yazmak 
arzusu ile kaleme alınmıştı. lşte 
buraya aynen naklediyorum : 

"Eğer o, yılan Charmeur'leri
ni, (yani yılanları teshir edenle -
ri.) seyretmekten zevk alıyor ise 
bunu kime zararı var, pazarları o
nunla eğleniyor.,, 
Şimdi hüküm verdim ki bu hilm

malı haşiye her ne kadar Miss Un
derfield'in yazısı ise de mutlaka 
Hollicott'un söyliyerek yazdırdı -
ğı bir şeydir. Nasıl oldu da ben 
bu, "ben, siz, rica yaparım.,, cüm
lesini görür görmez Hollicott'un 
olduğunu anhyamadım. Hollicott 
her cümlede, sizle, seni karıştırır. 
Bu da muharebe esnasında fran -
sız askerleriyle temasından kalma 
bir itiyad olsa gerek. 

Daima fransızca söylemek isti • 
yen Hollicott ancak İngilizceden 
tercüme suretiyle koşur. Bu cüm
leyi de ingilizce: 

"Please, do come. 11 would be 
so,, 

"Swet of you, Jescpecit a great 
"channer.,, 

Cümlesinden tercüme ederek 
yazdrımış olduğu meydanda. Ya -
ni demek istiyordu ki: 

"Rica ederim geliniz. Çok mah
zuziyeti mucip olacak. Size mü -
him bir yılan oynatan adam sey
rettireceğim.,, 

Biraz canım sıkıldı ve aynada 
artık lüzumu kalmıyan boyun ba
ğuna bakıyorum. 

• (Sonu var) 

Fransa'da Fransa 

bazı İta iyonlar 
Grenoble, 25 a.a. - Civar fabrikala. 

rında çalışan ve Fransa aleyhinde his
siyatlarını izhar eden bazı italyanlar, 
hudut haricine çıkarılmışlardır. 

Diğer cihetten Tour de Pin'de giz. 
li faaliyette buluna-;ı bir İtalyan mek -
tebi meydana çıkarılmıştır. 

Bu mektep, nuntaka dahilinde ça • 
Iı;an İtalyanları, çocuklarını orada o
kutmıya icbar etmekte idi. 

Mektepte bulunan bir haritada Kor 
sika, Nis ve Savoie İtalyan eyaletleri 
şeklinde gösterilmiştir. 

Fransa' da kabine toplanhsı 
"J e vous t'en prie • viens. Cc 

sera si doux, je attcnds, grand 
charmeur.,, 

"Ben size rica yaparım, gel, ne 
tatlı olacak. Ben seni beklerim bü
yük sihirlrar." 

Paris, 25 a.a. - Reisicümhur Löb -
rön'ün İngiltere seyahatinden dönüşü 
üzerine dahili siyaset Fransa halkını 

tekrar alakadar etmiye başlamıştır. 

Hayzetlere düştüm ve aklım • 
dan ziyade gururumu okşıyan bin
lerce faraziyeler yürüttüm. Bu 
güzel daktilografın beni görme -
diği halde, bana karşı böyle his -
ler beslemesine doğrusu pek gu -
rurlandım. 
Vakıa bugün o kadar güzel fo

tograflar çıkarılıyor ki... 
Ne olursa olsun boyun bağımı 

değiştireyim. 

Aynamın önünden .ıslı.k çala -
rak kendime çekı duzen ve

rirken tahteşşuurumda hakikat ya 
vaş yavaş belirmeğe başladı. Eve
ıa fikrime gayet geçici fakat va
zıh bir hayal geldi ve kendi ken
dime demek ister gibi oldum : 

"Ne için Kolombo'daki kışla bah
çesini düşünüyorum?,, Sonra ayna 
ile boyun bağım arasında Jerriman 
ile Hollicott"un hayalleri göründü
ler. Gayet sakin olan bir Hollicott. 
canı sıkılmış bir J erriman'a Miss 
Underfield hakkında izahat veri
yordu. 

Dur bakayım ne söylüyordu? 1-
şideli iki hafta olan bu cümleyi 
nasıl hartrlamalı. Zaten nezaket -
sizlik olmasın diye onları dinlemi· 
yormuş gibi davranmıştım. Fakat 
hepsini de pek iyi işitmiştim. A
ma ne idi? "Adam sende ne olur
sa olsun bunu artık düşünmiye -
lim,, dedim. Fakat muvaffak ola -
madım. 

Her birimizin içinde gizlenmiş 
olan o esrarengiz ar.kadaş beni iz-

Kabine, pazartesi gfr:ıü cümhurre -
isinin riyaseti altında toplanacak ve 
devlet reisinin Londra seyahati ve o • 
rada yapılan müzakerelerin diploma -
tik neticeleri hakkında vereceği iza · 
batı dinliyecektir. 

Bu sabahki gazeteleri:ı yazdığına 
göre, Hariciye Nazın Bonne de enter
nasyonal vaziyeti etrafiyle anlatacak 
ve Fransanrn vaziyetini tesbit edecek. 
tir. 

Salı veya çarşamba günü için de 
başvekil Daladiye"ni:l radyoda bir nu
tuk söyliyerek enternasyonal siyaset
te Fransa'nın hattı hareketini bildir 
mesi bekleniyor. 

~anghay' da büyük 
bir yangın oldu 

Şanghay, 25 a.a. - Dün akşam ~ü
yük bir yangın, Miron Yu~en ~aışa 
japon firmasına ait büy~ük hır ~ag~a
yı ve japon konsoloslugu, .Po.lıs daıre. 
sini tamamiyle tahrip etmıştır. 

Son haftalar zarfında enternasyo -
nal imtiyazlı kısmın japonlar ta:~fı~
dan işgal olunan mıntakasmda bırıbı -
ri ardına bir çok yangınlar çıkmıştır. 

Yangınların Çin fedaileri. tarafı~ • 
dan çıkarıldığı kuvetle tahrnın e.dıl -
mektedir. Japon makamları, tahkıka -
ta başlamıştır. 

ve temiz 
Isparta (Hususi) - İsparta hükümet konağının inşaatı hayli 

ilerlemittir. Önümüzdeki cümhuriyet bayramında şehrimiz yüz 
bin liraya yakın bir kıymette modern bir hükümet konağına ka -
vuşacaktır. Yeni Halkevi binası artık tamamen bitmiş sayılabilir. 
Şimdilik bazı ufak noksanlar tamamlanmaktadır. Geni bir tem
sil salonu, sahne, dokuz büyük oda, dört büyük !koridor, bir kü-ı 

tüphaneden ibaret olan binanın r 
döşenmesi için çalııılıyor. 
Şehrimizde geçen yıllarda başlıyan 

tazyikli içme suyu tesisatı da 
hayli ilerlemi~tir. Evelki sene bütün 
kaynaklar birleştirilerek sular bir a
na depoda toplanmıştı. Geçen yaz i
çinde de buradan başlayıp şehri baş· 
tanbaşa kateden ve istasyona kadar 
uzanan büyük ana boru ile iki yerde 
depo yapılmıştır. Bu işler için yüz 
bin liraya yakın para sarfedilmiştir. 

Suyu ana borudan şehrin başlıca 
sokaklarına taşıyan şebekenin müna
kasası da ilan edilmiştir. Bunun iha
leye esas olan kıymeti (52) bin lira
dır. Önümüzdeki yaz Isparta şehrin
deki bütün mahalleler tazyikli temiz 
suya kavuşmuş olacaklardır. Şimdi

lik sular ana borudan mahallelere 
künk borularla tevzi edilmektedir. 
İspartadaki su tesisatına belediye

ler bankası kredi açarak ve beledi
yeler imar heyeti de fenrii muraka -
beyi yaparak yardım etmektedir. 

Şehrimizin bugünkü vaziyeti -
nin haritası yapılması işi on üç bin 
liraya ihale edilmişti. Müteahhitler 
işe başlamış olup çalışmaları süratle 
ilerlemektedir. 

Vilayet umumi meclisi müzakerele
ri ilerlemiştir. Geçen seneye nazaran 
büyük bir farkla artan bir bütçe ha -
zırlanmaktadır. Onümüzdeki yaza ait 
yol faaliyeti programı çok yüklüdür. 
Yeniden ilk mektep yapan köylere 
vilayetçe yardımlar devam etmekte
dir. 

Tarsus'fa bir 
llalpann yalial;andı 

Tarsus, (Hususi) - Darendenin 
Beybağ mahallesinden deli Mehmet o
ğullarından 332 doğumlu Hacı İbra -
him adında bir adam kalp para sürdü. 
ğünden dolayı tevkif edilmiştir. 

İbrahim Malatya'da 937 tarihinde 
Cümhuriyet lirasını taklit etmiş ve bu 
paralan piyasaya sürerke:ı yakalan
mış ve ağır ceza mahkemesinde yapı. 
lan muhakemesi neticesinde yirmi ye. 
di aya mahkum olmuştur. Mahkiimi -
yet müddetini bundan iki ay evel biti. 
ren kalpazan birkaç gün eve! Mersine 
gitmiş ve o:ıdan sonra Tarsus"a gel -
mişti. 

Adono'do bir çocuk 

ezilerek öldü 
Adana, (Hususi) - Toprak hayra • 

mı münasebetiyle ziraat mektebİ:le 

gitmekte olan bir otomobil Ali Dede 
mahallesinden Kamil oğlu altı yaşında 
bir çocuğu çiğniyerek öldürmüştür. 

Hadise Doktor B. Ahrnedin hususi 
hastanesi civarında olmuştur. Ve bu -
na sebep de otomobilin şehir içi demek 
olan bu yerde 70 kilometre süratle git 
mekte olmasıdır. 

Otomobili idare etmekte ola:ı şo -
för Salih Cirid, yakalanarak derhal 
adliyeye sevkedilmiştir. 

İzmir 100, Manisa 125 eğitmen 
yeliıtirecek 

İzmir, (Hususi) - K.ı:ıılçullu 
oğretmen okulunda bir nisanda 
eğitmen kursu açılacaktır. Bu sene 
eğitmen kursuna İzmir civarından 40 
eğitmen iştirak edecektir. Kursa Muğ 
ladan 60 eğitmen iştirak edecektir. 
Ayrılan eğitmenler askerlikte onbaşı 
ve çavuşluğa terfi edenlerdir. 

Manisa'da açılacak kursta da 125 e
ğitmen bulunacaktır. 

.. 
Bir motör kazası 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İnebo
lulu İsmail yanında tayfaları Mus
tafa ve Mehmetle birlikte Namazgah 
motöriyle kum almak üzere ayın 16 
sında Çekmeceye gitmiş fakat bir da
ha dönmemiştir. Araştırmalar bir 
netice vermemiş yalnız Biıyükçekme
ce'de muhafaza motörleri bir yelken 
ve Florya açıklarında da bir tekne 
enkazı bulmuşlardır. Motörün battığı 
içindekilerin de boğuldukları zanne
dilmektedir. 

mebus 
. . 

seçımı 

Mebus seçimi 
yurdun her ta
rafında hararet 
le yapılmıştır. 

A~ağı·daki re
simler, Bitlis, 
Muğla ve Emet
te seçim intıba
larmı göster -
mektedir. 

26 - 3 - 1939 -

Doğu' da 
havası 

kış bir bahar 
içinde geçti 

Diyarbakır (Hususi) - Geçen yıllar büyük 
pavyonu yanımı olan Diyarbakır nümune has
tanesine Kızılay' dan yapılan yardımla yeni
den modern bir pavyon ilave edilmiştir. Bu 

ı pavyonun açılma töreni yapılmıştır. . 

l 

1 
Asansöriyle, en modern techizath 

ameliyat salonlariyle, mükemmel ya-

l takhaneleriyle hulasa bütün $1Sri ve 
medeni vesaitiyle mükemmel bir sı
hat yuvasıdır. 
Başhekim Kemal, hastanenin bir 

tarihçesini yaparak yeni pavyonun 
inşaatı için sarf edilen para miktarı 
ve tesisat hakkında izahat verdi. 

• Arcılar kuliibii 
Diyarbakır'ın en güzel toplantı sa

lonlarından biri de avcılar kulübü -
dür. Memleketin en münevver sınıfı
nı sinesinde tophyan kulübün geniJ 
salonlarında her on beş günde bir ai
le toplantısı yapılır. Sair günlerde 
de her münevverin isteğine cevap 
verecek bütün eğlence vasıtaları var
dır. 

Ne yazık ki, memleketin en büyük 
ihtiyacını karşılıyan ve münevver 
kütlenin güzel bir dinlenme salonu 
olan kulüp gesen yıldanberi sönme
ğe başlamış bütün üyeleri dağıldığı 
gibi binası da yıkılmıştı. Son zaman
larda vilayet tarafından bina tamir 
edilmiş ve yeni bir idare heyeti se
çilerek eski faaliyetine başlanmıştır. 

Doğıultı kı:- olmadı 

Anadolu'nun güney doğu bölgesi 
bu kış adeta soğuk görmedi dersek 
mübaleğa etmemiş oluruz. Havalar 
o kadar güzel geçti ki son aylarm bir 
kaç fırtınalı günlerini istisna edersek 
güney doğuda bu kış bahar halinde 

•• , 
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geçti diyebiliriz . 
Kış günlerinin kurak geçmesine 

mukabil son haftalar içinde yağan 

bereketli yağmur köylünün ve çiftçi
nin yüzünü güldürmüştür. 

Köylü yağmurlardan çok memnup
dur. Mahsulün bu yıl çok bereketli 

- 'lia;aıatın-;nüs~ii-gftin:~rnclen do
layı inşaat da durmamıştır. Diyarba
kırm Çınar, Egil, Bismil kazalarında 
hükümet konakları inşaatı ve diğer 
yol, köprü gibi birçok bayındırlık iş
lerine devam edilmektedir. - Usman 
Eti 

Yozgat Vilayetinin 
yeni büt~esi 

Yozgat, 25 a.a. - Umumi meclis, vi
layet bütsesini 611.207 lira üzerinden 
kabul ederek çalışmalarına son ver
miştir. Yeni bütçede kültür, nafıa, zi
raat ve mektep inşaatı işlerine mühim 
tahsisat ayrılmıştır. 
Nafıada, birçok yollar ve köprüler 

inşaatı olduğu gibi ziraat kısmmc.la da 
fidanlıklar, tavukhaneler, arı kovanla
rı yapılması ve selektör makineleri 
mubayaası, aşım durakları tesisi gibi 
işler vardır. 

Sıhat bütçesiyle de hastanenin ya-
• tak sayısı altmışa çıkarılacak, rönt. 

gen aleti ve yeni etüv makinesi alına
caktır. Kabile ve hemşireler için tahsi
sat ayrılmış olduğu gibi kazalarda da 
dispanserler açılacaktır. 

üç kazada birer orta mektep yapıla
cak, köy mekteplerine yardım edile
cek fakir talebenin kitap ihtiyaçları 
temin olunacaktır. 

İzmfr'de zcytindlik kursu 
a~ılıyor 

İzmir, (Hususi) - Ziraat Vekale • 
tinin Bornova'daki zeytıncilik istas • 
yomında bu sene yarım milyon zeytin 
fidanı yetiştirilmiştir. Bu fidanlar, 
dağlarda:-ı toplanan delice zeytin çe -
kirdekleri aşılanarak elde edilmiştir. 
Gelecek sene bu zeytin fidanları, haL 
ka tevzi olunacaktır. 

ltalya'dan getirilen beş yıllık 500 
zeytin fidanı zeytincilik istasyonun. 
da dikilmiştir. Bu:ılar yağlık ve sala
muralık iyi zeytin nevileridir. 

Bursa'dan dört zeytin bakım memu. 
ru, zeytincilik istasyonuna gelmiş _ 
tir. 1 nisanda zeytincilik kursu açıla • 
caktır. 

Bu kursta yetişecek memurlar, 
zeytin mıntakaları:ıda çalışacaklardır 
Mıntakada yeni bir çok zeytincilik is. 
tasyonları ve fidanlrkları tesis oluna _ 
caktır. Bütün köylüler fenni zeytin 
bakımı usullerini tamamen öğrenecek 
ve tatbik edeceklerdir. 



Yeni mebus namzetlerinden simalar 

Şemsa lıcan 
1251 Seyhan 

H üsnü Açıksöz 
908 Kastamonu 

({üsnü Yaman 
1013 Manisa 

~mekli Albay 
Mümtaz Kaynak 

H. Osman Erk1ın 
Af yon 

Gr. Burhanettin Den· 
ker Kırklareli 

Naşit Frrat 
S amsun 

Münir Husrev Göle 
Erzurum 

Süvari lerimiz Avrupa yolunda 
... 

Binicilerimiz Musolini 
altın kupasını 

beraber götürüyorlar 

Milli ekipimizden iyi neticeler bekliyoruz 
lıta:ıbuldan aldığımız telefon ha - müsabakalara iştirak etmemelerinin 

bcrindcn öğrendiğimize göre, binici • sebebi kendi sahalarının haricinde ya. 
lik okulu komutanı kurmay albay Sa • rışmamak hususunda karar vermiş bu. 
im'in reisliğindeki milli süvari ckipi - lunmalarındandır. 

mu dün Nis'c miiteveccihcn mcmlcke· Bazan müsabakalara amerikan SÜ -

timizden hareket etmiş bulunmakta • varileri dahi iştirak etmektedirler. 
dır. Fakat henüz bu dcfaki müsabakalara 

İstanbulluların içten gelen tcza • girip girmiyeccklcri belli değildir. 
hürleriylc uğurlanan ekip yüzbaşı Sa-
im Pulatkan, Eyiıp Öncü, Cavat Kula, Değerli atlar 
ve Cavat Gürkan'dan mürekkeptir. 

Geçen sene Musolini altın kupası. 
nı kaza:ımak suretiyle beynelmilel bir 
şöhret kazanan süvarilerimiz bu defa 
daha çetin müsabakalar yapmak üzere 
ıcyahate çıkmış bulunmaktadırlar. As. 
lan yapılı subaylarımızın bu defa da 
türk bayrağını şeref direğine çektire. 
ceklcrine hiç şüphemiz yoktur. 

Süvarilerimiz bu sene Avrupa'da 
yapacakları müsabakalar için çok iyi 
hazırlanmışlardır. Yapılacak müsaba • 
kalarm en mühimmi Roma'da yapıla • 
cak olan "Musolini kupası" karşılaş • 
masıdır. Polonya kupası için Nis'tc 
yapılacak müsabakanın ehemiycti de 

Bu çetin müsabakaların ch emiyc
tini arttıran bir nokta da muhtelif c -
kiplerin ellerinde bulunan atların ak
la hayret verecek bir değerde bulun • 
masıdır. Mesela bu ko,ularm meşhur 
atlarından Yudcks 11.250 lira değe. 

rindcdir. 
Hükümctimiz de bu hususta h iç bir 

fedakarlıktan çekinmiş değildir. Bi
zim de elimizde Yıldız, Ünal, Şahin, 
Güçlü, Çulban gibi çok kıymetli hay. 
vanlar vardır. Bu hayvanlar en aşağı 
2000, 2300 liraya alınmıştır. Kazanı -
lan bir koşudan sonra da bunlardan bi
rine 6 bin lira verilmiştir. 

bundan 2şağı değildir. Bugün bu iki Duyduğumuz iftihar 
kupaların ikisi de türk milli takımı -
nm elinde bulunmaktadır, 

Musolini kupası 
Muıolini kupası altından yapılmış

tır. 15 kilo ağırlığındaki bu kupa 11 
bin lira değerindedir. Ve 150 bin lirete 
ıigortahdır. Fakat manevi kıymeti çok 
yüksektir. Geçen senelerde kupayı 
fransızlar, italyanlar ve alınanlar da 
kazanmışlardır. Kupanm bir milletin 
tamamiylc malt olabilmesi içi:ı üç defa 
kazanılması lazımdır. 

Polonyo kupası 

Bugün gerek binici subaylarımız • 
dan ve gerekse onları yetiştiren mü -
esscselerdcn iftiharla bahsedebiliriz. 

Süvarilerimiz bir kaç seneden beri 
Avrupa'da ve hatta bütün cihanda bi • 
zim için en büyük iftihar vesilesi o. 
lan bir şöhret kazanmışlardır. Onların 
muvaffakiycti memleketimiz için bü -
yük hir propaganda vesilesi olmuştur. 
Yurdun içinde de esasen eski bir türk 
sporu olan atçılığa ve biniciliğe karşı 
büyük bir heves ve alaka uyanmıştır. 

Bu heves ve alakanın önümüzdeki yıl. 
]arda daha müsmir neticeler vereceği
ni muhakkak sayıyoruz. 

Siivarilerim iz hareket ettiler 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Süvari 

ekipimiz bugün saat 12 de S ta Di Ba
ri vapuriyle Marsilya'ya hareket et -
mişlcrdir. 

Süvarilerimizın gene beraberlerin. 

de Avrupa'ya götürmekte bulunduk • 
}arı Polonya kupası da beynelmilel bi. 
nicilik aleminde değer taşıyan bir ku
padır. Bunun da elde edilebilmesi için 
üç defa kazanılması icap eder. 

İki kupa arasında. bunları kazanmak 
bakımından fark vardır. Musolini ku • 
pasını üst üste kazanmak_ şarttır. Po • 
lonya kupası için muhtelıf senelerde 
üç defa kazanmak kafidir. 

---~ 
23 NiSAN ÇOCUK 

BAYRAMI 

Çocukların bayramı yakla§I· 
Kimler iştirak ediyor? yor. Yavrulara eyi bir bay-
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Taşçıoğlu 

1511 Kayseri 

Yahya Sezai Uzay 
Balıkesir 

Hacer Dicle 
391 Kastamonu 

T. Cemal Beriker 
l f el 

izzet Aruka.n 
594 Eskişehir 

Mehmet Aldcmir 
l z mir 

Fuat Sorağman 
517 Kocaeli 

Vehbi Bilgin 
Konya 

Asım Tümer 
15J Manisa 

Cemil Atay 

Sinop 

Nazmi Tralc 
1752 Tekirdal 

Kemalettin K&mi 
Riu 

Şevki Ergun 
K onya 

Zihni Ülgen 
Bolu 

Cahit Çubukçu 
Diyarbakır 

Salim Altuğ 
_grzurum 

Fuat Balkan 
Edirne 

Musolini kupasını kazanan ekipimiz kupayı kazandıktan ıonra 

-~:-~ 
. . 

Saim Polatkan bir mania atlarken 

Milli ekipimiz ellerinde kazandıkları kupalarla 

Spor meseleleri 

Spor kulüpleri ve 
hedefleri 

Beden terbiyesi kanununun Büyük 
Millet Meclisince kabulü ve beden ter. 
biyesi genel direktörlüğünün teşckkil· 
lil, tilrk sporcusuna yeni bir ink'rlAbr 
müjdeliyor. Kanunun ntfrindcn cvcl 
sporumuz, bir kaç kulübü:ı mevzii ka. 
lan hareketlerine inhisar ediyordu, ka. 
nun, bu mevzii hareketi bir mükellefi
yet halinde on sekiz milyonluk biı 
kütleye teşmil ve icra vasıtası olarak 
da spor teşekküllerinin teksirini cm . 
retmektedir. 

Mevcut bulunan ve ye:ıiden kuru • 
lacak olan spor teşekkülleri, devletin 
yardımı, himayesi, mürakabcsi ve di. 

, siplinli bir çalışmanın vereceği randı· 
mania, sporun yüksek ideali etrafında 
toplanacak hür fikirli, temiz seciyeli 
bir gcnçliği:ı mabedi olacaktır. Bura. 
da kulüpçülük, sporda, inkişafın re -

0

kahet yoluyla beklediği bir cereyan, 
burada disiplin, hüriyeti takyide~n 

bir vasıta değil, mesaiye semere ver -
mek için esas olacaktır: bu esas en 
büyükten en küçüğe kadar teselsülü • 
nü takip edecektir. 

Her inkılabın, her ye:ıiliğin mua • 

rızlan vardır. Bizlere ideal olarak ve. 

rilen kanunu hakikat yaprruya savaşır-
ken, mcnfaatları haleldar olan, adet-

leri de kolaylıkla sayılabilen bazı ha • 

sis düşünceli kimselerin, çıkarmak is. 
tedikleri sesin tek bir hedefi vardır: 

yok olmak tehlikesine maruz bulu:ıan 
keyfi idarelerini idame etmek. Şuurlu 
bir gençliğin, disiplinli bir sayin fay· 
das ı nı ölçecek kadar kemale gelmesi, 
bu kabil seslere yer vermez. Köyleri -
mizdcki mütcgallibelcrin uğradığı a. 
kibet, bazı kulüplerdeki mütegallibe -
nin kurtulamıyacakları bir akibettir. 
Bu mütegallibclcr, temiz bir gençliğ i 
spora değ il canbazhğa sevkettiler ve 
bunları yaparke.:ı kullandıkları silah, 
gizli emellerini maskeliycn kulüp 
renkleri idi. 

İstibdat devrinin zalim idaresine 
rağmen her türlü şiddetlere göğüs 
germek, her türlü engelleri yok etmek 
suretiyle, spor ideali etrafında kenet -
lencrek kulüplerini kurmuş ola;ı ku • 
lüp banileri, bu çirkin tezahürden mü. 
teessir olarak birer birer kulüplerin. 
den uzaklaştılar. Devletin türk spor • 
cusuna gösterdiği hedefi, disiplinli bir 
çalışmaya, maddelerle tesbit edilen 
örnek nizam;ıamemiz bu mütegallibe -
lerin keyfi idaresine son verecektir. 
Buna karşı yükseltmek istenilen ses, 
o kadar cılız, o kadar korkak ki. duy • 
mak için kulaklarımızı onlara yaklaş. 
tırmak icabediyor. 

Biz. spor idarecilerimizden ~ençli 
ğin disipli:ı ve moral duygularını 
yükseltmek esaslarına dayanan bir fa. 
aliyct istiyoruz. 

Mektepler arası m~lar 

İnıaat usta okulu 
Ticaret 

lisesini 7 - 1 yendi 
Dün Ankara'da mektepler aru; lik 

maçlarına devam edildi. Bu haftaya i .. 
sabet eden maçlar arasında inşaat us. 
ta okulu ile ticaret lisesi takımı maçı 
alaka ile bekleniyordu. 

Bu maç dün 19 mayıs stadyomunun 
antrenma:ı sahasında yapıldı. Yer yer 
su birikintileri oyunun seyrini güçleş. 
tiriyordu. Buna rağmen iki takım da 
iyi çalıştılar. 

Müsabaka hemen ilk dakikalarm • 
dan itibaren bşaat usta okulu takrmr. 
nın hakimiyeti altında geçti ve ticaret 
liseliler 7 • 1 oyunu kaybettiler. 

Gen(lerbirliği bir m~ İ(in 
K~ük Yozgat' a giHi 

Bu hafta fchrimizdc maçı bulun 
mıyan Ge:ıçlerbirliği, Küçük Yozgat 
spor yurdunun davetini kabul ederek 
bugün şehrimizden hareket edecektir. 

Gençlerbirliği bugün öğleden son 
ra oradaki fabrikalarımızın memur v 
işçileri arasındaki sporculardan mü ı 
rekkcp yurdu:ı değerli futbolculariylo 
bir maç yapacaklar ve akşam treniyle 
Ankara'ya döneceklerdir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu 

hafaza teşkilatı, Suriye hududunda o 
sekiz kaçakçı, üç yüz otuz kilo güm 
rük kaçak malı ile bir kilo yüz elli ik. 
gram uyuşturucu madde, on kaçakç 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Ege mm takasında : kara sularımız 

da avlanan üç yabancı ile iki bahkç 
kayığı ele geçirmiştir. 

şan idareci istiyoruz. 
Biz, en büyüğünden en küçüğün 

kadar disipline alışmış, bedeni gi 
ruhu da kuvctli sporcu istiyoruz. 

Bizim camiamızda, despot bir ru 
hun tesiri altında kalan ve bu karan) · 
ruhtaki gizli emelleri kulüpçühik rr.a 
kesi ile örten idarecilere yer verile 
meı. 

Tek bir kalp, tek bir idealin vah 
detini temin edecek spor teşekkülle 
rimizde, i:ıkılabımızm ileri hamlclc 
başlıyor. Bu hamlelerin önünde dur 
mak istiyenler çiğnenecek, bu hamle 
leri yok etmek is tiycnlcr yok olacak 
tır. 

Bu müsabakalara .. İngiltere'den ram geçirmeleri için hazır-
maam. hemen bütün Avrupa milletle. lanalım · k il ' k 

__....._~~-=====::;.__...::_:_.;,_~~~--~___.___....._~~'-'-'-~~~·~~~~~~~~---ıl.!......~~~~~..ıııLCUubBuuP~duausuUGTllerinn:ze upa uer ır en 
Biz, fcrd ve zümre menfaati değil, 

memleket sporunun inki§Clfı için çalı. 

Zira bu hamle, gayesini bilen, he d 
finc doğru giden bir neslin, yeni p' 
ruh, yeni bir imanla yuğrulan inkıl 
gençliğinin hamlesidir. 

Adil Yurdaku 
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LOVAKYA'DA 
ARP OLUYOR! 

lovaklar Almanya'nın derhal 

İstanbufda kum maçtan 
• o -

Fenerbahçe-A. Gücünü 
dün 4 • l yendi 

İatanbul, 25 LL - Milli kime 1D1Ç- Feruwin baıU U.tünliilc 
!arına bugün de çok müuit bil' han. _,,.,,,.ri. 
da denm edildi. Güniin ye&be .-çını ı _ Anbr.ıı oyuncular cUrlbMna
Kacbkay •tadında lrarplepn P'ener • ela GpllJOrlar. Topa ayafma alan en 
a.bse. Anı.wnn..n ttJrwnlerı yapı. _._ı. ........... _1-ı -t..a.1 '-.Jl 

--.- hml edDea - ft.Zıyıı~nw ~-8fJ"• - ı 

Jakob 

Orada: 
Grete 

• 

Bet yqma gelen bir ÇOC--yorlardır. Uç bin bdar ':nün; yor. Buna mukabil fenerbaJıçeliJer de 
bir aeyirci kalabalığının e oyna. Y8fardan, Lebipten ve Ali Rıu.dan 

müdaha 1 esini i 1 eri SÜ rüyo r 1 ar ' ~ bu maça fenerbahçeliler fU kadro maada topa dikkat eden yok. h bnı t k ba k 
• ıle çılamflardı: 2 - Ankara müdafauı ve muavin aya e •Jna azanır 

Hüaamettin, Lebip, Muzaffer, Ali ba rak" Y 
(Safı I bıci aylada) vanya balkının gÖllterdiği vatanperver . Re t Naci El&t. Y.,ar ttı, ıp oyuncuı.rı mükemmelen 

etmltltrdir. tik ehemiyetle kaydolunmaktadır. :!:.~ AQ P ' ' marke etmek suretiyle, -...ıannm Her llmP bir C.abl Amerika lerl otunluklm ,.rler.S... J9ll ,JMıp-
llacar hlklmeti, Slanık murabba• I • , • ' kadro ile u- "' kapr>Mmcbın nel ftdyete bA- brlnde, en ltlek bir wlcl• dairi blr im çoculanan ~ 

lanm B11dapeftıe'ye met etmlttlr. •i'IÇre de ihtiyati tedbirler !~agildl de fU 011l kam olmıya dikkat ediyorlar. Fenerli de kala.:ıcın aramda Gç yqaacla o111m çocutun plyanco blletl • 
Jtemd mabıflller Slovakları ilaca- Bern, 25 a.a. - Federal meclla bir yor • En Ali R. Abdili, Se lerde me.ele ablne: rakip topu aldık bir çocuk, yilrUyor dankbyor bl- lı ..,._ ayaldaıbı bo,acıblı etdll f(>-

r1atan•m bir uı.;.. sfhıüyed ile yap- ihtiyat tedbiri olmak &sere hududlar- Ke~er, il, v~. ·~~i P'ilue~ tan IOllra UatilDe ~Jar. ylk bir teceuu.le ~taıafı 1eyredl,or rtlJmtktedir. Bu lradar da dellh W-
tıiı ba danti laıbu1 edeceiiai ve ya- daki bütün llğımlarıa doldunılm-ma :ıı~ ama 

1
' ' 3 - Anmatı mua-rinler h'1cum Jiat ondan .,ra tekrar kalüelılm akm: tin pce 10kaklanla bu yqta --k 

kında IJonk muhtariyeti elMlarma ve buntarm daha ula bir neuret ala- Hakem Halit Galip. tını daba muannit bir enerji ile takip tıeıu bl,at bir adma tlbi brıtıp el 9ocaldar do~ parldmüld la· 
me.tmtct.- iki .-nleket __ ._.._ na almrmama kant •a'llÜfdr· Oyu anlrarahlar bqladılar Sol - ettikleri için oaJum iniıleri üha de diyor napa altlarmdlt. ~ ..,_ 

• --t- na · ftllllı oluyor. • 4e IPvrılıp UJV 'tadlrllr. 
bir lmcla4 telpk eclilececıni tlmicl et- B I •L 1 sk r1 dan inen hlcum J'enerbahçe mldıüu. Bittin bu noktalar mllaari bl te Her ubah Bo&ota H1- hallnlıa ka- clbl bunların ....... 81!•ııtı-
mektıedlrler. • e ~l~G ftlft Q 8 unda kealldl ve Ali Rha'nm verdlil kilde d..-ı .ten~-- Anlrararle- P...._ dlJdleQ dlrt JllllDda blr SO- nl, hi kimae bUllil,.r. pk· 

topu yakalıyan Eut üat U.te dirlblinc bine tefenuk ...,.pleri ol culr, bllJlk bir 1ııa,...ı.1da içeride- IU11 ı 
Slovakya'yı hazarh§ı terle Ankara muavinlerini geçmiye Birinci devre sonuna ~~r oyun ld fnattyett ıeyredlyor. ar ır. 

bafladı. Fakat topu kaptırdı. bu tekilde dnam ttl Ankaralı! _ Bet yaıında bir çocuk da, lıtMyon- Ancak, vakit ve ıa.JJeri yerinde 
Briikael. 25 a.a. - Busünkü Ankaralılann ilk golü: rm lehine bittL e ve a da tren boyunda b~r qa~ı b~ yum! otan aileler de çoc1llda. aanıl· 

~-• ıazete Belçika'nm aa- Ankaralı Ali Riza'nın uzun vuru - lk" i •..J_ dolaprak. "'Perlodıkost • Dulçnl dı.ıGomdan çok daha fasla 1Def111l ol· 
nsaıua ' ınc ue"re : "F t t" .. ~ 1" "Ç I" cU • 
..... huırbldan için iki ellÜJ'I. fUllU Hmndi kaptı ve vole bir 9Ut ata - İkinci devre blıflar •t--· fener ru " • imi o~ .. ~- - maktadırlar. B• illi an.-.. -e iJ§al etmeli ? 

Macaristan mı 

aame nepetmiftir. rak topu birinci dakikada Fenerbahçe lller hücuma geçtiler tık init anbra ye PUi çı 1 --ı ~ ~ " baba. p1lldmDa ı.,att,ı. pk 
-L.. 1 k Hilaam tt• kale- • te. meyva. guos" ... re -- •-- yalnadua allJaldar obmJrtlacla. Prac 2S "Ha n Birinci emirnamede eefer- um ağ arma ta tı. e ın, lıların hatlarını Adeta parçalarc:aema dqlarına kartı cıyak cıyak. -ı.. Ta· • 

Emin Wr .::..d:n ~~ bertik itleriyle mefgul olmak nin mukabil direğine. çarpan topun teri ve aert oldu. Şaıluıbm on bet met- bUoal" .. ı.o. Tabakoal" c11,. talırı· d~ S:U~~ 
fakat koatıola imlcinı balan- üzere kabine basından mü- kaleye girmesine man~ ?la~amıı~ d reden çektiii fllttl Ankara ka1edal lJi ,_ " dttiltı ile ıiprallriaa •lt•rl rild 1n1)a1da kil,.- ulnlnelr-

rekk d :-• b" kom. im Ankaralılar daha bırıncı daki.ka a bloke edemedi ve Y8f&r topa lfSld balmal al er, rma 
DUJan bir habere ıöre Muo- ep &U111 ır ıte • kazandıkları J>u sayının ıevkiyle can- ile atlara takmıya muvaffak oldu. aç ıııyor. taclır; 11111.ı pbl. ipek papı.r, ta-
liai, Hitler'e bir telıraf siD- rulm.•~dır: • • tı ve güzel bir oyun oynuyorlar. Fe - Oyunun baflangıcmda ve dllla bir uito•da altı yqmcla bir ynru. valetler tapyaa bu im ~ le-
..... Slook,a'11 itıal el· İkinci .aımame. dahilıye, nerbahçeliler idmanau olduklarını dakika olmadan yapılan bu gol " ao ppk•mda nmmnn oldutu natalar lllrllmnekte. aaçlanm ia.Ar 
.... iPa M.cariltan'a mu... iktuat, .... nafıa •• ulliye unnettirecek bir uyutulduk içinde, lil takip eden oyunda fenerlilerin ela ...... beledlyenba ... , ... ltlerbıde de jllptlr~ ,... .. poc1nllm. 

.......mi llesznittir. _____. "•ferberlik it- taraftarlarını yelae dütürecek derece- terdikleri gayret Ankara takwnmm bl m wlak ..u,_. iki Jlltllldül .._ d....._ najma ell8lk ..._. 
....,. birer daire c1e cwıs garlt:ıtlyorlar. Anlraralılar rincl devredeki mavaffaklyetll ftdy• .... ..._ ~ çnN ile ........ .,.ktdJp. 

Mn•lınn it-' .alil,..,,.,. lıilıllli • '1 o ...... Bu ..._ yabancı lllluıda oynamalarına rağmen, ti denm ettiremlyeceflnl a&teriyor- Dlla ,.. ,, ıir•ilrı 1ilt ~ ~ =-.-tı-...._--. ..-.ı lllıl9 ~-
a.•.,ette. 25 LL - Bqln ...... .., leferberlili için çok dlqtln. falloaus ve i.abetli bir du. Nitekim AaJrara QOcU mldaf--. .. .ı., ~. ı:-•"* ~,... 1111 e 

lunan bir trnihte Unı ....tiltnde...,. icabeclen tedbirleri alacaklar- oyun gösteriyorlar. Sağ ve sol açıklar, bütün ıayretini aarfede.rek fenerlile Dokus yqmda bir •tek ıUrlcOal. oJqtırıJmaktac!ır. onu.n da -
car kıtaatı taraf mduı itpl olunan at- dır. fenerli Ali Riza ile Repd'ı atlatmak- rhı devamlı taqikine 15 dMika kadar eıek~eriyle Snanadan ~ Bo- lar?'da 1.lsükleri. t&Çlarmda ondGle-
ratejik noktalarda bu kıtaatın ecnebi ta ve-geri müdafaayı zorlamakta mUt- 1rar ko ab'ld. bundan sonra fener gota da alıt verit eımep ~lyor. len vardır. Haub 7"brıda e6ylendi-
kaynaklarmdan çJbn haberler hilafı- Hudut için nıümkereler kilit çekmiyorlar. Hüaamettin bir kaç lile~: acll~n~ıl~ıv;,rdUıkları müdafaa- Cenubi AmeriJra•dald çocutun btl- il gibi, bu çocuk, çoc~armı clydi-
na olarak big rablaıs edilmebizin ad 1 defa mutkil müdahalelere mecbur ka - ka rkaya uyılarla mailup etmi- yüklerden farkı, yalnıs yqiyle bUn- rlp kupttırmak lmdretınde o1mryan 
yerletmif bulundukları bildirilmokte- Budapeıte, 25 a.a. - Bur a aanı - 1 yı ar a yeaindedir. ~uk ilk ~ ,...ada bir ai?eaila ÇOC1lju olacak ol~ Gç 
dir. dığına ı&re, Slovak bttktimeti, Maca- ıy~aralılarm tasyikı onuncu da • ye bq:d:':ktlaııda Naci. Kuttan al da:ıtelalı ve ipekli elbi1elerle 11me ve yapndlıa ltftmen. toDtlUda tek ba-
Roınan-.' nın aalıeri luuıırl'-~I riatan'm Karpatlar Uhanyaaiyle Slo- lrikadan IODl'8 geYfe!Dlye bafladı. Fe - 18 c ı1u bir 1 babuının kucaiında bir ıU. diye ta- ıma dollpl&kta. caddelerdelrl halk 

.T- "" vaky• arumdald bıPdudun katı olarak rbahç Hl aoldan gtlzel inlfler ya- dılı bk pMla llerledl ve• '° tınmakta. l1ç ve dört Jllllannda. var .. yıl.mı akmtmm& ı~etılfJitme1·,. 
cletımn edi)'OI' çiziJmnl meeelealni halletmek bere ne 'ar e ~ müdaf•"•m .ai ce- fitle topU allar& taktı. lığı Ue lilt a,.p ~ bete .__ Wlt. Hele bet ,..,... .. __ IO'l• 

BlkrOf, 25 a.a. - Macar ordusunun Budapefle'ye bir Slovak heyeti gönde- ~or bl ·ibkinl kovabyan bu hilcum • Fenerin ~ii golü: tıktan 90nra dai ,ayet yobullar taba· ra, artık tam bir letikWle hayat mf1-
eeferber edilea kılmmıa terhi•i için rilmeai hakkındaki teklifini kabul et- lan 

1
_:

1 
f1fj1arla keÜJOf· Hakemin 19 uncu dlıldbda Anbra kalesinin kaaından lae, hayatını blsat kasan- c:adelealn• atılmakta •• birçok haller-== olan aiyut mibakerelere mittir. ba ,arjlar• .a....... llJlrcUn 9llQp.\ bir ......... metreden attıiı maktadır. • aı..,.ı1111. lattl mmamdan da 

2-ya'nm tneMW eıtiii Pek muhtemel olarak görüpnelere davet ecll,or. tl• 0 • ka etti. Bir- tia ziyacfe muvaffA olmaktadıT. 
11111.,t açırı n • • nemalardan bi ok ann 8 ura ari:tm çocu arm k&Dıli-

Seferberlik münaaebetiyle Transit- caktır. Oa lçündl dalribM :s.ri•aüı ~ a.itı bir pndeli.ııi vole bir tütle dördün babalar.>-tUe~..:;. J•tleri ........ il~ 
----------------"'"-------- sel bir OrtalaJlp .-..ıs ..-.ıne • ctı defa oluak Anlrara kalesine IOktu. pndakl çocuklarlyle caddeye çıktık- dtt. Venesuella'da. Katatumbo neluia 

Romanya'nın 
da 1Mıt1armı y.&ıJu* ...,_._ &IBn• Fenerin dlinlilldl ıoliıı ları saman ba ldlçllk çocuklar ne de, malarya, urı lı1ml, dlamterl ve 
cf1ttB. 1aban .-a1s bir Wl'1lf1a to- VuiJet •lıfllnaltı. İki tarafta da gitmemek, 'bız. deha clela...V için tiımahlarm aramda bir pce yplcu
pa awtı a1arak mubJkblr fınatı kay- ...ı vakU klba1 eden blr baleti ruhi- kıymnttl ~dırlah o..,.. lup flPtla.- bir _,... lft ya. 
betti. ye belirdi. Ankaralılar mal16blyeti te rıaı oldup halde bllyilklerlıa pdlk- tmda bir çocup teflinon vulfeel 

ıre8erlilerln tuyiıki c1evmn edlyor. "kkllle karpllıcklar n JÜDls pl ye. • verilmlftl. Anllfllan, samm ve m.-

nya ile iktisadi anlapna yapmakta 
Eut'la Şaban yerlerini dellftirdilH. memeie itiaa etmele batladılar. Fe- Naci ile karllı Patma. •inci katında ktna uysun olmak için, ıclı lllkrobl· 
Şimdi fenerlilerin hücumu daha zi- udiler de. ıı.ldmlyeti mubafua et - maranp Siman Ue brlll Anjell, yo idi. Bu çocukla bir iradın. ba p
yrıde uidan inkipf ediyor. Yqar, or. mekle beraber. aayıyı huırhylCak nL balduı Eleaıi, llçilncl katta maranp ce yolcululunda yblerce ltltlJI lda
taamda oynadıiı P'enerbehçe b8~ bal nerjlde daima tuarnafklr oldu - p 11 il kar Kati-. oil Todo i. re etti; ylyecell, lçecell ba W.l te-

k d 
1 1 hattını muvaffaldyetle lclare etmekte- im. av e mı .._ u r mln etti; vapurun kamaraları olma-" 1 r dit. 0,.. bu ftlldj• IODa teldi ve fe- mı latüa. kın Pm.J_Jri, dlrcllnctl dılı için. atnerteye, ba Jklerce ki• 

rl ne 25 inci dalrikadaıı eoma ......... - nerm.r IDllÇI 4.~andrlar. katta halıcı v....ı. m.ı 811ltaa. lmı tinin yataklarını yaptı; onlarm 1ı:aJı.. 
• 1ar fenerlilerin tuylkıaı btitaraf et .. Na..ı .,,..ı.ıar1 İlhan. e>:llu Muaffer. lmı Hatice. Ol· nlerinl plfirdl. Bundan bqb p 

miye muvaffak oldular. l8rl ve cab ll.C idi birinci dev _ lu Kamil, baldm Ane ft aynı katın cupn nükte tarafı da .,~ lnıvetJl 
....... B a.L - Bokret'tea bildiriliyor: lctuadt Romen mah • bir oyun seyrediliyor. Topun Ud ta. OJaDml illL taran lldncl diler odalarmda bltb blr halıcı Yu- leli. Glrardot ile Bocota arumMI • 

r.n.·.,•11 ~ ..... ıöre, bu aene Romanya, 200.000 vaıon rafın tazyikine ~ec::. tlbl ~.,!!= l'tae-ln le • ~uf. =~~1 = :!: trende. yemek vqonunda biri oa bir. 
fula ~'iiti1alal etmiı ve hanlan beJDelmilel piJAS&cla sat- olmakla benber, koaUo1 ::n. lllnc1e cere1• etti. Anbnhlar mtla- arı .Jlllıo~ 1ranaı Den~ dlleri Clf1 iki ,... ... iki p1* ..m. 
-.Is icin ı.&,• llılBlrlerJe brplqmqbr. llomanya petrolünün dm dlJıa mavaffakiyetl• lııahlll OJUIU*larda dreldlep kapıcı no. alnbllı buırlıyorclu. 
lllr t9mia d ıll IPa dbra normal fiyatlanndan daha peh•h dlll ı&rW-kte&r· ~~~~~: YI 11ı.J::.t.,,,.. bit takma intibaı ~.:._..oturmaktadırlar. BlltGD Cenubi Amerlb phlrlerlıa· 

1 ime Y••• ...... • nam J'enerbllbçe bil........-- '" P iller d Le1>b Ali amanp limon ele. ıec• ve cUndls, pate, plJDIO 
•' • - ~. ha devamlı" mlle1alr oJawn1 teınla bırütdar. ener e fer ve tmr•ı Aajell. ba1dısı EJeni. halıcı bileti, ılpra utan. kundura boyacı-

llemlekeda batlıa ...paıUderiıı. lqma mucibince, yalım ticaret mlba. eden aebepler barb olarak car111mek • ...,. Yafll'. mllı:aı••ııel, lluaf • Yueuf, çocukları. difer halıcı " to- biı eden çocuklara her adım ~-
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H i K A y E 
... 

İstenilen erkek!. 

ınr kaç kişi, salonun bir köşesine 
&ekilmi' konuşuyorlardı. Ortada genç 
çiftler cazbandın ahengine kendilerini 
aptırmr lar. yarı kapalı ıözlerle dö

nüyorlardı. 

Cezmi, kırkını geçmiş olmasına rağ

men, bir çok gençleri gölgede bıraka

cak kadar yakışıklı ve cazibeli bir er

kekti. Güzel bir bayanın, aşk ve kadın 

hakkındaki fikirlerini, dudaklarında 

müstehzi bir tebessümle dinliyordu. 
Daha fazla sabredemedi. Ufa karıştı: 

- Affedersiniz, hanımefendi. Bu 
eahada oldukça tecrübeli bir adam aı
fatiyle düşüncelerinize iştirak edemi
yecegımı söyliyeceğim. Kadınlar, 
bahsettiğiniz kadar nazik ve çekingen 
bir erkekten pek fazla hoşlanmazlar. 

Bir kadının kalbinde derin bir iz bıra
kabilecek bir erkeğin biraz cüretli, 
hatta biraz mütecaviz olması lazım -
dır. 

Meliha, mağrur başını kaldırdı. U -
.zun kirpikli koyu yeşil gözlerini süz
dü. Biraz sinirli bir tavırla itiraz etti: 

- Yamltyorsunuz. Sizin tarif etti
ğinz erkek tipinden münevver bir ka
dının hoşlanmasına imk~n yoktur. Bu 
gibi erkekler, insanı kendilerine ya -
kınlaıtırmaktan ziyade uzaklaştırır -
lar, ürkütürler. 

Cezmi, koltuğuna iyice yerleşti. Bir 
ıigara yakarak fikrinde israr etti: 

- Daha iyi söylüyorsunuz ya hant
mefendi. Bir kadının kartısındaki er -
kekten ürlanesi, çekinmesi daima er
keğin lehine kaydedilecek bir muvaf
fakiyettir. Kadın çekindiği, ürktüğü 
erkeğe kıymet verir. 

Cezmi, bir dakika sustu. Etrafında
kilere baktı. Sonra tatlı bir tebessüm
le gUIUmsiyerek: 

- Eğer.sizleri sılanazsam, dedi. On, 
on bet sene evel ba1ımdan geçen ve 
bende kadınlar hakkında bugünkü dil· 
1üncemi kökleştiren bir hadiseyi anla

tayım. 
Küçük masanın etrafında oturanlar 

alakayla doğruldular. Bilhassa kadın -
lar sabırstzhkla hep bir ağızdan cevap 
verdiler: 

- Sizi dinliyoruz 1 
Cezmi'nin, biribirinden enteresan 

bir sürti aşk maceraları vardı. Kadın
lar arasında en çok ismi geç.en bir sos
yete adamı idi. 

Cezmi, anlatmağa başladt: 
- Bundan on, on bet sene eveldi. 

Bir iş için Ankara'ya gitmiştim. Dö • 
nüşte, trenin Ankara istasyonundan 
hareketine beş dakika kala komparti
mantmızın kapı ı açıldı. İçeriye elin • 
de küçük bir çantayla şık· bir kadın 
girdi. Tam benim karşımdaki boş yere 
oturdu. Tren fazla kalabahk oldu. 
ğundan her halde kendine daha müna
aip bir yer bularnarruş olacaktı. Tren 
hareket etti. Saatler geçtikçe hepimi • 

u bastın ordu. 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

Herkes başını arkaya dayamış hafif 
bir tavşan uykusuna dalmıştı. Ben bir 
türlü uyuyamıyordum. Karşımdaki 
ırenç kadın da ayın vaziyetteydi, U -
yumak için yaptığı bir çok tecrübe ve 
gayretlerden sonra, gülerek bana bak
trı 

- İmkanı yok, dedi. Uyuyamıyaca
ğtm. Şöyle iki saat olsun uzanabilsem. 
Kadın fevkalade güzeldi. Çok hoşu

ma gitmişti. Hemen atıldım: 
- Tren lüzumundan fazla kalaba -

lık. Mama fi sizi rahat ettirmek için bir 
çare buluruz, dedim. 

Genç kadın, başını pencereden dışa
rıya doğru çevirdi. Kısa ve ciddi bir 
tarzda cevap verdi: 

- Rica ederim. Zahmet etmeyiniz. 
Aradan yarım saat kadar bir vakıt 

geçti. Genç kadının yanında oturan 
yolcu uyandı. Ben, fırsattan istifade e
derek adamcağıza yer değiştirmemizi 
rica ettim. Adam hiç sesini çıkarma -
dan kalktr. Benim yerime oturdu. Bu 
suretle genç kadının yanında bir kişi
lik yer boşalmtş oldu. Kadına dön -

düm: 
- Ben, dışarı çıkacağım, dedim. Ya

nınızdaki yer şimdilik serbesttir. Bi -
raz uzanarak istirahat ediniz. 

'Genç kadın öfkeyle bana döndü. Çı
kışır gibi bir sesle söyledi: 

- Teşekkür ederim. Sizin yerinize 
ihtiyacım yok. 

Cevap vermedim. Kompartimanın 
kapısını çekerek dışarı çıktım. Kendi 
kendime hayret ettim: 

- Tuhaf şey. Ben kendisiyle tanış· 
mak teşebbüsünde bulunmadım. İlk a
şinalığa başlıyan kendisi olduğu hal -
de, neden böyle hareket etti. 

Bir saat sonra baktun. Genç kadm, 
benim yerimden de istifade etmek su -
retiyle yarı uzanmış, gözlerini kapı -
yarak tatlı bir uykuya dalmıştı . Güle
rek oradan ayrıldım. 

Sabaha karşı kompartimana döndü -
ğüm zaman, doğrulmuş oturuyordu. 
Hiç konuşmadan yanındaki yerime o
turdum. Genç kadm bana döndü. Mü
tebessim bir çehreyle: 

- Rahatsız oldunuz, dedi. 
Hayretle yüzüne baktım. Nezaketle 

cevap verdim: 
- Siz rahat ettiniz ya, benim rahat

&1zlığımın ehemiyeti yok. 
Tren, İzmit istasyonundan kalktığt 

vakıt aramızdaki dostluk da bir haylı 
ilerlemişti. Birlikte vagon restorana 
gittik. Caylarımızı içerken sordum: 

-1stanbul'da çok kalacak mısınız? 
Tabii bir tavırla cevap verdi: 

- Hayır. On beş gün kadar kalaca • 
ğım. Teyzemi ziyarete gidiyorum. 
Kocam, ancak bu kadar müsaade etti. 

Biraz düşündüm. Tereddütle söyle

dim. 
- 1stanbnl'da sizinle buluşmak sa -

adetine malik olabilecek miyim acaba? 

ULUS -9-
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Halayda hayvan yeliıliriciliği 
NÖBETÇi ECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumarteı;i 

1 

l'derkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

ı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Yenişehir(,,) 
İstanbul eczanesi 

Atalar sözü 
Ecdadımızdan bize miras kalan 

bir dil vardır. Bu dil münferid söz
lerden mürekkeptir. Bu sözleri iste
diğimiz kalıplar içinde bir araya ge 
tirmek suretiyle meramımızt ifade 
ederiz. Fakat atalardan miras kalan 
kelimeler yanında bir de kdişe iba
reler ve bir hikmet ifade eden me
seller vardır. Konu~ dilimizde, 
kulak dolğunluğuyla sık sı1t kullan
dığımız bu ibarelerden çok defa ya· 
zı dilinde de ifadeye vecizlik verme
si için istifade ederiz. 

Ehli hayvanlar ve onlardan ahnan· 
mahsuller Hatay'ın ekonomi hayatında 

mühim bir mevki işgal etmektedir 
ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has · 
talık vukuunda acele imdat i•temek için 
belediyeler hastanesine (2257) oumara 
ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat· 
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342), - Elektrik ve Havaııazı a -
rıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicami civarı: (2645 -
1050 - 1196) •• Samanpazan civan: (2806 
- 3259). - Yeniııehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaşı Güven tak -
si: (2333) •• Çankırı caddesi, Uluı tak· 
ıi: (1291). - İstanbul taksiı;i : (3997). 
Otobüslerin ilk ve &On seferleri 

Antakya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Hatay halkı hay
van yetiştirmiye çok ehemiyet verirler. Bu yüzdendir ki gerek 
ehli hayvanlar, gerek bunlardan alman mahsuller memletimizin 
ticareti üzerinde müessirdir. Böylece, yeni yeni kurulmakta o
lan Hataym ekonomi hayatının belli başlı nazımlarından biri 
hayvan yetiştirme ve onun mahsullerinden faydalanma İ§İne 
büyük ehemiyet verilmektedir. 

Nasıl kelimeler kullanmıya kullan
mıya lügattan sakıt olur ve ölürse, 
kılişe ibareler olan ata sözlerinin 
de pek me hur olanlan dışında ço· 
ğu unutularak kollektif hafızadan 
silinmiye mahkumudur. Bize inti -
kal etmiş binlerce ata sözü yanında 
zaptedilmemis daha nice binlercesi
nin unutulup gitmiş olduğundan hiç 
şüphe yoktur. 

Memleketimizde cins· itibariyle r= 
~~::.s~~. :;;~:.~:~~~~do~~~· ~.i~:~ 1 ro--;-;;;o~;~; .. ~i~~~~~ı····ı 
vanlara tesaduf edılır. Bu gune ka-I f • 
dar, ilmi metodlarla tam bir istatis- .. _ ............................................ ı 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiörcn'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı; M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenİliehir'den Uluı M. na. 1.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni~ehir'e 7.10 23.00 
S. pazann'dan Akköprü'ye 6.lS 7.00 
Akköpriı'den S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 

beı dakikada bir ıefer olup tren zaman -
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vaııatt her beı dakikada; •aat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; ıaat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam se(erler 
vardır. 

§ Ak1jamlan Ulus Meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı· 
na dönüşleri ııinemaların dai;ıhıı saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe -

tine mektup kabul eder. 
Tren saa\.eri 

Haydarpa§aya : Her sabah 8.20. Her 
aqıım 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 

Samsun hattı .r 

Onun içindir ki atasözlerinin top
lanmasına, itina ile tasnifine matüf 
gayretler daima takdirle anılacak 
hizmetlerdendir. Bu itibarladır ki 
Kanaat kitapevinin tesis etmiş oldu
ğu Ankara serisi arasında "atalar 
sözü,. ismini taşıyan bir eserin inti· 
şarını görmekle sevindik, İçindeki 
ıoözlerin zenginliğini, alfabetik sıra· 
ya tabi tutuluşu esere ayrı bir kıy -
met vermektedir. 

Değerli bir münevver ve öğretmen 
olan B. Sadi Kırımlı tarafından top 
lanarak vücude getirilmiş olan bu e· 
:;ere bilhassa folklor üzerindeki a· 
raştırmalariyle kendini tanıtmış o· 
lan Selim Nüzhet Gerçek'in yazmış 
olduğu uzun mukaddime "atalar sö· 
zü" nün mahiyet ve kıymeti etrafın
da etraflı ve vesikalara müstenid 
bir izah teşkil etmektedir. Bu mu
kaddimede ayrıca şimdiye kadar bu 
mevzu üzerinde telif edilmiş olan 
eserlerin izahlı bir bibliyografyası 

verilmektedir. 

Dilimizle alakah bütün münev -
verlere ve bütün edebiyatçılara bu 
kıymetli eseri bilhassa tavsiye ede-
riz. 

tik vücuda getirilememişse de bu hay 
vanların mikdarı hakkında toplu bir 
fikir elde edilebilmiştir. Buna naza
ran Hatay'da 102.982 keçi, 38.297 ko
yun, 65.074 sığır, 2.477 camus, 77 de
ve, 6.377 at, 7.362 eşek, 2.429 katır ve 
100 domuz vardır. Görülüyor ki ehli 
hayvanlardan en büyük rakamı keçi 
vermektedir. Zaten tabii şartlar da da. 
ha ziyade bu hayvanın yaşamasına el -
verişlidir. 

938 yılının son dört ayı içinde Ha
tay'da 3.998 koyun, 2.764 keçi, 1.158 
sı~ır, 10 camus, 5 deve kesilmiştir. 

Mezbahalardan alına bu rakamlar, 
aynı zamanda Hatay'da yenen etin 
de mikdarını gösterir. 

Hayvanlarda pek nadir görülen 
tufeyli hastalıklarla şiddetli bir mü
cadele açılm:ştır. Bunların sirayeti· 
ne meydan verilmemektedir. 

lth<ıliiı ı·c llırllcat 
Gerek Hatay'dan transit olarak 

geçen ve gerek menşei Hatay olan 
hayvan ve hayvanlardan alman mad -
delerin idhal ve ihraçlarında iddet
li bir sıhi muayene tatbik olunmakta
dır. 

Menşei hayvani olan maddelerden 
ihracat bakımından en mühimleri 
süt, yumurta tereyağı ve peynirdir. 

Son dört ay içinde Hatay'dan ya
bancı memleketlere 760 kental süt, 
370.000 adet yumurta, 32 kental tere
yağı ve 3 kental peynir ihraç olun
muştur. 

Diyarbakır hattı: 
Zonguldak hattı : 

şembe. Cumartesi, 
Her ııün 9.35 (Kay&e • 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toroı sürat.) 
Her etin 9.35 
Her &ün 15.00 

Edebiyatçılar geçiyor 
Hatay'da arıcılığa da ehemiyet ve

rilir. Antakya, lskenderun ve Kırrlı:
Halit Fahri Ozansoy'un gündelik ıba'da mevcut kovanların sayısı 4.200 

bir gazetede ne retmi olduğu ede- adet ve ha istihsalatı da takri. 
Genç ka.dın, çapkınca' güldü:'~-. ., bt hatıraları Kanaat kitapevinin n;' ben 21.000 J[i!Odur. Bunlar'1an oagka 
- Benimle bulupıak sizin için bir kara _küt~pahncs.i daerisi arası~~ gil- ipekçilik de Hatay'ın ekonomik 68_ 

saadet midir? zel bır cılt alın e neşretmıştır. . .• . 
Bir anda yüzümün kıp kırmızı kesil- Değerli muharrir ve şair, bu ese- h~~a. ınkışafa müsaıt mevzularından 

diğini hissettim. Güçlükle söyliyebil - rinde yazı haytına atıldığı ilk gün- bırıdır. Memlekette mevcut dut a
dim: denberi tanımı§ olduğu edebiyatçı - ğaçlarınr:ı sayısı 3.000.000 nu, bun -

- Hem de nihayetsiz bir saadet ola. ların portrelerini çizmekte, onlarla lardan alınan yaprak 560.000 kentali 
caktır. birlikte geçmiş olan hayatının dik· ve açılan tohum mikdarı 175 kiloyu 

İstanbul'da kaldığı on be~ gün zar - kate değer safhalarını hikaye etmek- bulmaktadır. 
fında hemen her gün buluştuk. Her tedir. Hatay'm bu sahalardaki faaliye-
de.Jasmda bir başka yere gidiyor, ak- tini arttırmak ve istihsalatt daha ve-Edebi hatıralar, bize tanıdığımız, 
şama kadar baş başa vakıt geçiriyor - takdir ettiğimiz ve sevdiğimiz mu _ riımli bir hale getirmek için bazt 
duk. Kendisinde mümkün olduğu ka - harrir ve sanatkarların hususi hayat- teşvik tedbirleri alınmtştır. Bu ara
dar iyi bir tesir bırakmak için gayet !arından çizgiler verdiği için daima da narenciyelerin pamuk böceğine kar
dürüst hareket ediyordum. Lüzumsuz alaka ile karşılanır ve zevkle oku • şı, meyvalı ağaçlarda görülen tufey
yere bir kerecik olsun elini bile tut - nur. Edebi tarihe bir hizmet olduğu- lilere, bağ hastalıklarına, tarla fare-
madım. Nihayet, ayrılık günü geldi. nu da ilaveye hacet yoktur. !erine karşı mücadele açılmış, .zira-
Kendisini Haydarpaşa'dan tC:fyi ede - atçilere meyvalı ve meyvasız, aşılı 
mediğime çok üzüldüm. lıtasyonda Halit Fahri'nin içinde tanıdığı- ve aşıstz ağaçların ucuz fiyatlarla 
bulunacak ahbaplarının ve akrabaları- mız pek çok simaları bir resim ha- satılması, vekaletin batözü ile zür
nın beni görmelerini istemiyordu. linde gözümüzün önünden geçiren raın harmanlarının dövülmesi ve 

'Gitti. Kalbimi, aşkımı da beraber sade ve temiz üsH\plu bu eserının traktörlerle hafriyat yapılması te
götürdü. Aylarca hayali gözlerimin layık olduğu alakayı uyandıracağı min olunmuştur. 
önünden ayrılmadı. Yazacağını vadet- ve edebiyat sevenler tarafından zevk Ziraat dairemizde gene zirai saha
tiği mektuplarından hiç biri gelmedi. le ve istifadeyle okunacağı şüphe - da daha verimli neticeler alınmasını 
Beyhude yere bekledim, durdum. sizdir. Tavsiye ederiz. temin maksadiyle şu işler üzerinde 

Aradan bir sene geçti. Ona dair bir Kolonıba çalışılmıştır: 
haber alamadnn. Yazın en güzel gün- Antakya, İskenderun ve soğuk su 
Ieri başlamıştı. Bir pazar günü moda Prosper Merimee franstz edebiya- fidanlıklarında bilylik mikyasta mey-
gazinosuna gittim. Tek başıma bir ma- tında üslup vecizliğine nümune ola- vah ve meyvasız ağaç yetiştirmek i-

saya Oturdum. Denizin mavı· sularına k .. .1 1 . d b' k çin tedbirler alınmış, Avrupa'dan ve ra gosterı en ve eser erın e ır e- · 
bakarken, bir senedenberi ka•.4-.ettiğim Tı.irkiye'den nümunelik tohumlar 

r'"' limenin bile değiştirilmesine cevaz get· ·1 • k h ı "t bah sevgilimin uzun kirpikli koyu yeşil ırı mış, gere şa ıs ara aı çe-
ıd . olmadıg~ı söylenen kıymetli bir mu· terde gerek devlet bahçelerı"nde 20 

gözleri aklıma ge ı. Bu sırada arkam- • 
daki masadan kulağıma aşina bir ses harrirdir. Bu vecizlik titizliğini a· binden fazla fidan aşılanmış, ziraat 

· • h dd" k t · fen memurları tarafından ziraatçi-
"'arptı. Başrmı çevırdim. Şaşkınlığnn- zamı a ıne çı armış o ması yiı-:ı lere lazımgelen öğildler verilmiş, 
dan bir müddet ne yapacağımt şaşır - zünden değil midir ki Merimee'in hastalıklara ve zararlı hayvanlara 
dım. O, bir kadm arkadaşiyle oturu- uzun eseri bile büyük hikaye hac· karşı mücadele açılmış, 1939 senesi 
yordu. Biraz kendimi toplayınca, de - mini aşmamıştır. lşte Kolomba'da bütçesi hazırlanırken, imkan dahi
rin bir hürmet ve hayranlıkla selSmla· h · · l · d · lı"nde, daha bu··yu"' k faalı'yetlere geç-mu arrırın eser erı arasın a en zı-

dım. yade beğenilmiş ve takdir görmüş o- mek çareleri dilşilnülmüş, Türkiye'-
Genç kadın, soğuk bir tavırla aela • ye gönderilen bütün zirai mahsuller 

· ]anlardan biridir. 
mımt aldı. Bu vazıyet karşısında kal- muayeneye tabi tutularak sağlık şa-
kıp yanına gitmek cesaretini kendim- Carmen müellifi bu eserinde Kor- hadetnameleri verilmiştir. 
de bulamadım. Arkamı dönüp otur • sika adasının nevi şahsına mahsus ka Ayrıca, zirai sahadaki çalışmaları, 
dum. rakterlerini, kin glldme (Vandetta) köylüye açacağı kredi ile kolaylaş-
Yanındaki arkadap ondan sordu: . tırmasını temin için Antakya' da z1• _ itiyadının doğurduğu aşk ve ihtı-
- Kim bu adam? raat bankasının yeniden teşkil olun-

ras dolu bir sergüzeştin çeI'çevesi i- · • • Heyecanla kulak kabarttım. O, ce - ması ıçın ıcap eden etütlere başlan-
dnde parlak bir şekilde rizmiştir. mıştır 

vap verdi: ::ı 3 • 

_ Bırak canım sen de. Budalanın baştan başa zevk ve heyecanla oku-
biri. Geçen sene trende tanıştım. On nan bu nefis hikaye muharrir Sira-
beş gün dolaşmadığımız yer kalmadı. cettin tarafından tercüme edilerek 
Adalarda, çamlar arasında baş başa bir Hilmi kitapevinin serisi arasında 

çok saatler geçirdik. Böyle zamanlar- neşredilmiş ve kitaba içindeki vak
da bana daima denizden, mehtaptan, aları canlandıran bir çok güzel re· 
aşktan bahsetti. Bir defacık olsun eli-
mi bile öpmek aklına gelmedi. simler ilave edilmiştir. Kitabın baıı-
Arkadaşı ktvrak bir kahkaha atarak na tabiin yazmış olduğu 18 sayfalık 

onun fikrine iştirak etti: bir ön söz muharrir ve eseri hakkında 
- Hakikaten pek sersem şeymit 1... okuyuculara etraflı bir fikir verecek 
Bu dakikada damarlarımdaki kanın değerli bir etüttür. 

donduğunu hissettim. Garsonu çağırıp 
hesabımı gördüm. Gazinodan uzaklaş- 200 sayfalık bu kitabm fiyatı 50 
tınt. kuruştur. 

htanbul Haydarpaı;a hastanesı sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ıöz bas muavini 

Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiııtir. Muayene: Sabah 

O dan 19 a kadar 
Belediye ıırası. Talas Ap. kat: 1 

Satllık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabü~c 

Revir Amirliğinden: 
1 - Karabük"tc köprü başında istif

te mevcut (934) adet muadili (484) 
metre mikfi.p (543) desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satda
cakttr. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü • 
ğünde ve orman baş mühendis mua -
vinliğinde 1stanbulda orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. • 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,S muvakkat pey 
akçesiyle 3-4-1939 günü saat (14) de 
Karalıük'teki tevir merkezine müra -
caatları. (1861-1029) 11029 

___ H_a_rt_a __ j 
İki ~eıit ~anla al macak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

mevcut nümuneleri gibi 37 adet plan. 
çete çantası, 72 adet topograf çantası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 10. nisan - 939 pazar. 
tesi günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk. bi asında sa.tın alma :komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Plançete çantasının beherinin 
muhammen fiatı 18 lira ve topograf 
çantasrnın beherinin muhammen fiya. 
tı 6 lira, her ikisinin muvakkat temi • 
nat tutarı 82 lira 35 kuruş olup Mali • 
ye makbuzu veya banka teminat mek. 
tubu kabul olunur. 

4 - Pazarlığa gireceklerin yukan • 
da yazılı gün ve saatte muvak'kat te • 
minat makbuzlariyle birlikte komiı • 
yona gehneleri. (1079) 11078 

Posta, Telgraf we Telefon 

200 adet kavak direği 

alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürliiğün

den: 
1 - İdaremize 100 adet 6 ve 100 a. 

det 8 metrelik uzunluğunda 200 adet 
kavak direği münakasa ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi idaremizde mevcut.. 
tur. Müracaat edenlere parasız verilir. 

3 - Sekiz metrelik direklerin be
heri 570 kuruş altı metrelik direkle • 
rin beheri 370 kuruştur. Talibi uhde -
sindedir. 

4 - Direkler idaremizin Kırşehir 
~asabasın?a göstereceği depo mahal • 
lınde teslım edilecektir. 

5 - On gün temdid edilen ihale 1 
nisan 939 cumartesi günü saat 12 de 
~ır~ehir posta telgraf müdüriyet da
ıresınde icra edilecektir. 

6 - Münakasa açık olarak yapıla • 
caktır. (1087) 11085 

İcra ve İflôs 
Kütahya İcra Memurluğundan: 

Ziraat bankaı;ına 249 lira 98 kuruş 

resülmal ve faiz ve takip masraflarına 
borçlu ve ikametgahı meçhul kalan 
Kütahya'nın Mecdiye mahallctıinden 

Gedizli oğlu Salih hafidi Ahmed'in 
Kütahya'nm Kepez mevkiindeki 6 
dönüm tarlasının paraya çevrilmesine 
karar verilmiş ve birinci artırması 29 
nisan 939 cumartesi gün saat 11 • 12 ve 
ikinci artırması da 6 mayıs 939 aynı 

gün ve saata tayin kılınmış olduğun

dan muayyen gün ve saatlerde Kütah
ya icra dairesinde hazır bulunabilecc· 
ği ve işbu satışın durdurulması hak
kında da kanun yollarına mUracaatta 
muhtar bulunduğunu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilfi.n olu-
nur. 1007 
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Kazalar 
Hükumet konağı yaplmlacak 

- -

iç işler Bakanhğı Sıhot Bakanhğı ' l'"' ...... . . ' "'""! Milli Müdalaa Bakanhğı 
.... t• t t•t• t•y•tyı0tt" t t'•T "tt *"• 

Hizan Kaymakamlığından : 

İsparla ıehri i~me suyu lesisafl l 111 kalem Lôboratuvar Sargı bezi alınacak 

1 - Keşif bedeli 29475 lira 58 K. o
lup temel hafriyatı kargir inşaat için 
taş ve kireci ve beton kısmında kulla
nılacak kabplık tahtaları ihzar edilmiş 
olan Hızan hU.kümet konağı inşaatı 

26390 lira bedel üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye bırakılmıştır. ıebekesinin tevsii İJİ kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur 

Dahiliye Vekaletinden 

ı - lşin muhammen bedeli 52314 
lira 64 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel 262 An
kara'da Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Is
parta belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 mayıs 1939 tarihi
ne rastlıyan cumartesi günü saat on 
birde Isparta belediyesinde toplana
cak eksiltme koı:-isyonunda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmey(· girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vasaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D) Münakasaya iştirak edecek mü
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 
olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım

dır. 
5 - Teklif mektupları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lbımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlcrin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Isparta belediyesine 
müracaat etmeleri. (996) 11000 

Kültür Bakanhğı 

Daktilo aranıyor 
Maarif V ek.aletinden : 
Maarif Vekilliği yayın direktörlü

ğünde muvakkat bir zaman çalıştırıl • 
mak üzere, en az orta okul derecesin
de tahsil görmüş iki daktiloya lüzum 
vardır. 

lstiyenlerin; tahsil vesikaları, bon 
servisleri ve birer fotografları ile bir
likte 30-III-1939 perşembe günü saat 
14 c kadar yayr:ı direktörlüğüne mü -
ıacaat etmeleri lazımdır. (1018) 11015 

Polis 
Muhtelif mütehas11slar aramyor 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Dahiliye vekaleti Emniyet Umum 
müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 
200 lira ücretli kağıt, mürekkep, ma
deni ve kağıt para imaline ve buna 
benzer işlere vakıf mütehassıs bir 
kimyager mühendis ile Döviz, krli
ring, piyasa, borsa ve alelumum ban 
ka işlerinden anlar bir ekonomi ve 
finans mütehassısı ve 100 lira ücret 
li bir kuyumculuk, makine, tesviye
cilik ve benzeri olan elektro galva
nize gibi sına! kısımlarından anlryan 

eksper alınacaktır. . 
Taliplerin: Türk ol~ak . şartıyle 

ihtisası ve evrakı müs~ıte.~e~.ıyl~ Em 
niyet umum müdü~:ügü uçuncu şu
be müdürlüğüne rnuracaatları. 

(1054) 11072 

Tapu. ve Kadastro 

Bir daktilo alınacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden : 

Umum mtldürlüğe altmış lira ücret
li bir daktilo alınacaktır. 

En az orta mektepten mezun ol
mak ve hüsnü hal sahibi bulunmak 
şarttır· Talipler arasında 30 mart 93.9 
da saat on beşte daktilografiden imtı· 
han yapılacaktır. İmtihana girmek is
tiyenlerin, 28 mart 939 salı akşamına 

kadar hüviyet cüzdanı, mektep şaha
detnamesi ve iyi hal ve hizmet vesika
sı ile birlikte zat işleri müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (1083) 11081 

malzemesi ahnocak 
Ankara Hıfzıssıhha Mektebi Mü 

dürlüğünden : : 
1 - Hıfzıssıhha mektebine satın a · 

lınacak (lll) kalem laboratuvar mal
zemesi muhammen bedeli (3466) lira 
(20) kuruştur. 31. 111. 1939 cuma gü
nü saat 11 de açık eksiltmesi mektep
te mübayaa komisyO':ıu tarafından ya. 
pılacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat (259) lira 
(97) kuruştur. 

3 - Şartname ve liste Ankarada her 
gün mektep müdürlüğünden ve İstan
bulda sıhat müdürlüğünden parasız te. 
min edilebilir. (903) 10903 

Fenni alôt altnocak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües· 

sesesinden: 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o
tuz dokuz bin lira olan (180.200) yüz 
seksen bin iki yüz metre murabbaında 
(300.000) :Jet sargı bezi kapalı zarf u
suliyle el :.iltmeye '.~onulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 nisan 939 günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2925) lira olup 
şartnamesi (195) kuruş mukabilinde 
M.M.V. satınalma komisyonundan a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evetine 
kadar M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (857) 10862 

30 adet can kurtaran yeleği 

2 - Bu işe ait şartnamesi mukavele 
projesi bayındırlık işleri genel şartna
mesi plan yapı işleri umum fenni şart 
namesi istekliler bu evrakr Bitlis na
fıa müdürlüğünde ve Hızan kayma
kamlığında görebilirler. 

3 - Eksiltme 7 nisan 939 cuma gü
nü saat 14 de Hızan maliyesinde ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 
.kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesiıkaları 
göstermeleri lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulun
duklarına dair vesika. 

B) Evelce bu gibi işler yaptıklarına 
dair vesika, vilayet nafıasından vesi
ka almak istiyenlerin ihaleden en az 
sekiz gün evel Bitlis nafıasına res
men müracaatları lazımdır. 

ı - Ankara merkez hıfzıssrhha mü
essesesi şubelerine satın alınacak 357 
kalem muhammen bedeli 9000 lira kıy
metindeki fenni alet 10.4.939 günü sa
at 11 de kapalI zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
de 14 saatte bir saat evel Hızan kaza
sı maliye dairesinde eksiltme komis
yonu reisliğine maklbuz mukabilinde 
verilecektir. 

1 - 30 adet can kurtaran yelegi 
satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 675 liradır. 
3 - Liste ve şartnameler 1stanbul'

da sıhat müdürlüğünden Ankarada 
müessese mutcmedinden her gün te -
darik edilebilir. (1014) 11026 

Askeri Fabrikalar 

Mütaohhit nam ve 

hesabına 30 ton 

lüleci kili alınacak 
Asken Fabrikalar Umwn Müdür 

lüğü Merıkez Satm Alına Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira 
ola':ı 30 ton Lüleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis • 
yonunca 7. 4. 1939 cuma günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale ediJecelCtir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(90) lira ve 2490 numaralı kanu':'lun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mehkOr 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rL (1026) 11020 

Kuıkkalede 

yaptırılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Keşif bedeli (29320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merke.z satm alma 
komisyonunca 10 nisan 1939 pazartesi 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname (1) lira (47) ku -
ruş mukabilinde komisyondan v,erilir. 
Taliplerin muvakkaıt teminat olan 
(2l99) lirayı havi teklif mektuplar~nı 
mezkfir günde saat 10 na kadar komıs
yona vermeleri ve kendilerinin de 2~90 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerın
deki vesaikle muayyen gi.in ve saatte 
komisyona müracaatları. (1040) 11045 

Hava Kurumu 

Tahmin edilen bedeli 30 lira olup ilk 
teminat mıkdarı 67 lira 50 kuruş.tur. 

2 - Pazarlığı 12. 5. 939 çarşamba 
günü saat ıs te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ille te 
minat mektup veya makıbuzlariyle 

komisyona gelmeleri (1058) ll073 

Mahkemeler 
Kayseri Sulh Hukuk Mahkeme

sinden : 

Kayserinin Köşedanişment mahalle
sinden Vahti oğlu Salih vereselerin
den Şefika, Emine, Halil İbrahim, 
Hanife, Elmas, Hatice ve Salih tara
fından mezkur mahalleden Kadir zev
cesi Meymune ve kavaf İsmail al~hi
ne açmış oTauk an ızaleyı şuyu dava-
sından vereseden Vahdi'nin yeri bu
lunamadığından Ulus gazetesinin 4 
ilkkanun 938 pazar günkü nüshasında 
ilanen tebligat icra edilmiş ve hakkın
daki gıyap kararının ilanen tebliğine 
karar verilerek muhakeme günü tayin 
olunan 14. 4. 939 günü saat onda Kilô'
seri sulh hukuk mahkemesine gelmesi 
veya bir mümessil göndermesi aksi 
takdirde hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 497 inci ve 498, 401 inci ve 
müteakip maddelerine tevfikan mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

1008 

Jandarma 

Telefon teli ve saire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 

7 - Kapalı zarfları ihzarında teklif 
mektuplarını yazıh şimdi bu zarfların 
tevdiinde ve posta ile gönderilmesin
de 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 cü 
maddelerine riayet edilmesi lüzumu i
lan olunur. 

(1082) 11080 

[-o;·~·~·····ü· ...... M~ ......... I. .................................................. 
İki muhasip alınacak 

Orman Umum Müıdürlüğünden : 

Umum müdürlüğe bağlı devlet or
man i~letmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere ayda 17 5 lira ücretli iki 
muhasip alrnacaktır. 

A - Şartlar şunlardır: . 
1 - Memurin kanununun 4 üncü 

m.:orlA••i ~rtl::ırrnT h2i,,. nl~ 

2 - Yüksek ticaret mektebinden 
mezun olmak, 

3 - Umumi muhasebe ve sanayi mu 
hasebesiyle devlet muhasebesine va • 
kıf bulunmak, 

B - Vazifeye alınacak muhasiplere 
aylığından başka ayrıca ayda 15 lira 
mesken bedeli verilecektir. Şu kadar 
ki umum müdürlüılııçe mahallerinde i
kametgah gösterildiği zaman bu bedel 
verilmiyecektir. 

C - Muhasipler kıdem kazandıça 

çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
nazarı dikkate alrnarak: devlet memu
ru hakkındaki mevzuatı tesbit ettiği 

müddet de filen terfi ettirilecek ve u
mum müdürlükçe tayin ve Ziraat Ve. 
kaletince tesbit olunacak miktar üze • 
rinden maaşları arttırılacaktır. Talip 
olanların aşağıdaki fıkrada yazılı ev -
rakla 6 - 4. 939 pazartesi günü akşa -
mı saat 17 ye kadar Ankara'da orman 
umum müdürlüğüne müracaatları li -
zımdır. 

ı - Hüviyet cüzdanı, 
ı - Orta ve yüksek tahsil diploma-

ları, 
3 - En son ikamet ettiği yerde ma

halli zabıtasından alacağı iyi hal ve 

tezkiye varakası, A • 

4 - Tam teşekküllü resmı hır bas -
tahaneden alacağı umumi sıhat rapo -

ru, 
5 _ Halen çalıştığı ve evelce çalış-

1.000 adet tulum ahnacak 

1 - Vasıflarına uygun ve tamamı. 
:ıa sekiz bin dokuz yüz doksan altı li
ra yirmi altı kuruş kıymet takdir edi
len üç mili metre kalınlığında altı 
yüz kilometre galvenizli telefon ve on 
dört kilometre galvenizli bağ teli va
sıfları dairesinde yekdjğerine bağlan
mış Deveboyunlu üç numara porselen 
fincan kapalı zarf usuliyle 27. 3. 939 

I pazartesi günü saat onda satın alına mıış bulunduğu müessese veya _;es.mi 
bi daire varsa buralardan alacagı du. 

Türkkutu Genel Direktörlüğün -
den: 
Şartnamesi ve nümunesi veçhile 

1000 adet kombinezon - tulum açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
. Muhammen bedeli 4000 lira, ilk te
minatı 300 liradır. Şartnamesi ı lira 
bedel mukabilinde verilir. 

Eksiltme 27. 3. 1939 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 15 te Türk
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha-
zır bulunmaları. 871 

Muhtelif sıhi malzeme ahnacak 
Türkku§U Genel Direk.törlüğün-

den : v 

caktır. 
2 - Şartnamesi parasız komisyon. 

dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiye:ılerin 676 liralık ilk te· 
minat banka mektup veya vezne mak
buzunu muhtevi teklif mektuplarım 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmaları. 

(802) 108\35 

r . • 
rum vesikası ve bonservısı, 

6 _ Kendilerini tezkiye edebilecek 
tanınmış zatların sarih adreslerini bil. 
dirir muhtıra. 

7 - Gelirlerhı.i ve en son kazanç 
miktarını (irat veya maaş olarak) 
gösterir bir not varakası. (1073) 1107 5 

Kaputluk ve elbiselik kumaş ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 _Bir metresine üç lira fiyat tahmin edilen on bir bin metreden on üç 
bin metreye kadar kaputluk kumaşla bir metresine iki yüz yetmiş b~ kuruş 
kıymet biçilen otuz be§ bin lira değerinde on iki binden on dört bin metreye 
kadar kıışlık ve bir metresine altmış bir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin 
metreden yirmi beş bin metreye kadar yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

24. 3. l939 cuma günü yapılacagı 
bildirilen muhtelif sıhi malzeme ek
siltmesine talip zuhur etmedi~ind7n 
eksiltme 15 gün müddetle temdıt edıl-

2 - Şartnameler komisyondan alınabilecek bu ekısiltıneye girmek istiyen
lerin aşağıda yazılı teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç ihaleden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

(1064) 

Cinsi İlk teminat 
2925 Lira 
2625 Lira 
1144 Lira 

Şartname bedeli Eksiltme vaktı 
miştir. . . 

İhalesi evelki şartlar dahılınde 1 O 
nisan 939 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktrr. İsteklilerin o gün muay. 
yen saatte hazır bulunmaları. 1006 

Kaputluk kumaş 
Kışlık elbiselik kumaş 
Yazlık elbiselik 

195 kuruş 11.4.939 salı sa. 10 
175 kuruş 11.4.939 salı sa. 15 
Parasız 12.4.939 çarşamba sa. 10 

11074 

26 - ~. '1939 

1. A_n_~ara Le~~~~~- ~~-~rl_iği .. 
1 sığır, koyun veya keçi etinin 15.4.939 
günü saat 11 de tekrar eksiltmesi ya· 
pılacaJctır. 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Küllükte iki pavyon, bir tav

la, ve bir çatı altında da mutfak, ha
mam, çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

3 - İhalesi 4 nisan 939 tarihbe 
rastlıyan sah günü saat 15 de Muğ
la' da dağ tuğayı karargahında yapıla. 
caktır. 

4 - Keşif bedeli 100923 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 7 570 lira

dır. 
6 - İstekliler bu işe ait keşif plan

larım ve şartn~esini tuğay satın al
ma komisyonunda::ı. 3lira bedel muka
bilinde aldırabilirler. 
· 7 - Teklif mektuplan ihale saa. 

tinden bir saat evel komisyona veril
melidir. 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil ol· 
malan ve bu vesikaların ihaleden 3 
gün eve! Muğlada komuta-:ılık satın 

alma komisyonuna göndermeleri la
zımdır. ı 

İsteklilerin 2137 lira teminat ak • 
çeleriyle ve icap eden vesaiklerle belli 
olan günde ve ihale saatinden bir saat 
evel komisyonumuza müracaatları. 

(1084) 11082 

..111111111111111111111111111111111111111~ ... 
: Pek yakında S 
:; YAŞASIN AŞK S 
- Türkçe sözlü ; 
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Zayi - Memurlar kooperatif şir
ketindeki 1527 numaralr hisse senedi· 
mi kaybettim. Yenisini çıkarac:ağnn
dan eskisinin hükmü olmadığı ilall 
olunur. 
Sabık meclis kalorifercisi Mehmet 

Canlı yol 1005 

Ankara Valiliği 

Pavyon yaptırdacak 
Ankara ValHiğinden: 

1 - Keşif bedeli (38.665) lira ıs 
kuruştan ibaret olan Ankara müsta
kil Jandarma taburu piyade bölüğü 
için yapılacak olan pavyon inşaatı 

(1033) 11032 12. 4. 939 çarşamba günü saat 15.30 
da vilayet binası Nafıa komisyonun 

Elektrik makinistliği imliham da ihalesi yapılamak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci hastanesine alınacağı e. 

velce ilan edilen elektrik makinistle -
rinin imtihanları 30.3.939 perşembe 
g:ünü yapılacaktır .. 

2 - Muva}Qkat teminatı (2899) li• 
ra (90) kuruş.tur. 

ı - Talip olanlar mezkur gün ve 
saatte hastanede bulunmaları.. (1085) 

11083 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel referans ve diğer vesikaların• 

raptetmek suretiyle Ankara vilay~ 
tine istida ile müracaat ederek bu i-
şe ait alacakları ehliyet vesikalariyle 

95.000 kilo sığır eti alınacak birlikte yukarda adı geçen saat 14, 
30 za kadar komisyon reisliğine tev

Ankara Levazım Amirliği Satın 
di etmeleri. 

Alma Komisyonundan : 
1 Ed. ·· b. l'kl · · 'h 4 - Sekiz gün eve] veskia talebin - ırne tumen ır ı erının ı . . . 

· 1 95000 k.l v t' ks·ı· de bulunmıyanlarm eksıltmeye gı-
tıyacı o an ı o sıgır e l e ı ._ . . . . 

. . . remıyeceklerı buna aıt keşıf evrakı 
meye çıkarılmış ıse de teklıf edılen 

1 

. f .. d .. 1 .. v •• 

• •• •• .. v.. kil ve şartnamenın na ıa mu ur ugun-
fıyat pahalı goruldugunden mez r de görebilecekleri. (1076) 11076 

Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı - Etimesut yatı okulu talelbeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptırıla· 

caktır. 

2 - Bu elbiselerin bedeli (1607) liradan ibaret olup açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
;, - lo"'ç.aıı.n,;.ıı.u yu•1.ı.a.ua.ov11ı. •-- .... ~-·--"-•' b"·-'- .u.--- 1..- -er:- 1..ü1~;..-

direktörlüğüne ve ihale günü olan 10.4.939 pazartesi günü saat 15 de % 7,5 
muvalokat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak: vilayet 
daimi encümenine müra~aatları. (1077) 1607 

' 

Adı l'akım Adeı Fiatı Tutarı: 

Elbise erkeklere 70 13 20 924 

Rop kızlara 30 9 50 285 

Mintan 70 l 50 105 

Erkeklere don 140 45 63 

Erkeklere gömlek 140 60 84 
Göğüslük 40 ı 30 92 
Kızlara don 60 45 27 

Kızlara gömlek: 60 45 27 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

. 4 Adet 1.000 Liralık 4.000, Lira 

4 ,, 500 ,, 2.000 " 
4 ft 250 " 1.000 " 

40 
100 

.. 

.. 
100 
50 

.. 
" 

4.000 
5.000 

• • .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 

160 " 20 .. 3.200 ,, 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. , 
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be:~ ~~~~1~~t. 103,13 ı• ADKara te ef on aaonelennden 
Telefon makinesi 

dır. 

4 - ihalesi Nisanın 13 cU pertem
be alnl aaat ıs. te belediye enctlme
ninde yapılacaktır. 

alınacak 5 - Şartnameıi Adana belediyesi 
• ı.&--Lal Telefon M"d.!!-'"&.::.- yazı iflerl mildUrlilğUndedir. ı.tlyeıa· 
~ u unu ....... ler orada g8rebilirler. 

ilen : 6 - Taliplerin ihale glnl mavak-
1 - iki bin adet kurslu kombine te • kat teminatlarile birlikte belediye eD

lefon makineai kapalı zarfla ıatm • ciiaxnine müracaatları illn olunur. 
lınacaktır. 10939 

2 - Muhammen bedel kırk bin mu-
•akkat teminat 3000 lira olup ekailt- K k 
meal 31-3-939 cuma gUnU aaat 16 da lrtasiye müna 05051 
müdtirlUk binumdaki aatınalma ko • 
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameai bir lira mulrabilhı
de levazım imirliiinden alınabilir. 

4 - Iıtekliler muvakkat teminat n 
kanuni veaaiki muhtevi kapalı zarf
larmı O IÜD IUt 15 e kadar komia70-
U wrmelldirler. (494) 10483 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Çankm belediyelinln 939 mali aene. 
ıine ait Kırtuiyesi 13. 3. 939 tari
hinden itibaren on bef gün müddetle 
açık ebiltmeye konmuttur. 

1 - llv,,..,..,_ beclltli <300) lira-
du. 

2 - !halel lradyelİ 21. 3. 939 tari. 
hine milaactif Alı ıOnU aaat on bette 
Çankın belecll,e dairesinde encUmeni 
belediye tarafıadan lcra kıhnacaktır. 

3 - llu..ıdrat teminat (22) lira 
C.,U. 3ele~ Reialilhaden : (50) bnıftUr• 

4 - Kırtulyenln listesi ve prtna-
- Belediyemizia ee,Ma'da yap. ıneU nrakma merbut olup talip olan

llnalı elektrik teafaatı ve untral bi· lar her atın belediyeye milracaatla ga. 
mu lınpatı (dinkler barlç) 15428 li. rebilecnleri clbi tafradan lltiyenlere 
A 40 kanat bedeli bfli flserinden ek de bedeleis olarak ıanderilecektir. 
liltmeye kıonmu9tur. · 10952 

a - Elektrik direkleri, prtname • 
•de yudı evaafa UJCUD olarak belo
.u,.mıa marifetiyle tedarik ft it 19 • 
rlade ihar ft mllıe.bb.ide tılllim oha
mcaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 
hnlftur. 

Evrakı matbua 
münakasası 

Çe0 km Wediyeainden ı 

4 - Ebiltme, kapalı sarf utalfyle Çankırı blediyesinin 939 mali sene-
1 • niaarı • 939 çaqamba acınu IUt lS liııe alt evrakı matbuuı 13. 3. 939 ta
de Coyiıaa'da belediye lalcmaaıla ya • rihiaden itibaren on bet gii:ı müddet. 
pdıcaktır. le açık ebiltmeye 1ronm.,tm. 

5 - İlteldiler, bu iti yapabilecekle. 1 - Mubamnıcn bedeli bin yOs li· 
rinı ait Nafia Velrtletinden almmıt radıt. 
lhtiaas velik.unu ve ayrıca mlteahhit. 2 - lhalei kadyeli 28. 3. 93\ tari· 
lik veaikuı ile 939 aenesi ticaret oda • hine müaadif ulı ıunn 11at on bette 
ar kayıt makbunna •e muvakkat te • Çankırı belediye encilmeni belediye 
minat makbuz veya banka mektubunu tarafr:ıdan icra kılınacaktır. 
teklif mektuplarına leffetmit ~ 3 - Muvakkat teminat (82) lira 
lardır. (5d) kuruıtur. 

6 - Teklif mektupların.m, 2490 sa· 4 - Evrakı matbuanın Uıteal n 
yıh bınunun 32 iaci maddesine uysun pt1aame1l eYnkma merbut olup ta. 
surette buırlaJllDlf ve eksiltmenin a. Up olanlar her gUn belediyeye milra
çılmaunduı bir IUt nellne kadar be· caatla g8rebilecekleri gibi tafrada ia
lediye reilliğine verilmit olmuı prt- tiyenltre de bedelsiz olarak ghderl-
tır. lir. 10951 

7 - P09tada wkubulacak gecikme. 
ler kabul edlhnec. 
ı - Ploje clo9par. on llra bedel 

Arazoz ahnacok 
mukabilinde belodiyemlı: muhaacbe.oin. Niid• Bel~ ı 
c1ea wri1ecektir.. l - .. ~ Is'- _..,..... 

t - DIJla fma bıllaat alllli1E lltt• mucibince (l50I) Ura,.·;/~ 
yenler her gün mesai saati lçiode be • delle bir aruos maldnur mDl>ayauı; 
lediyemiz fen itleri bürosuna mUraca- kapalı zarf uauliyle eksiltmeye ko -
at edebilirler. 111a111uıft1U'. 

10 - Mektupla ıorulara derhaJ ce- 2 - Eksiltme 30-3-939 tarihine mU-
np verilir. (546) 10553 udif pertembe ıtmtı 1Ut OD dılrtte 

Nilde belediye encUmeninde yapıı. 
c:aktır. 

3 - Ebiltme,,. iıtirlk edecekle • 
rin bedeli muhammenia yllsdı yedi 
bqçalu niıpetlnde teminat vermetl 

Nafia Vekiıleti Sunama Sa ltlsi mecburidir. lbaleyt mltealdp teminat 
lıl~-iwi a-. llih-dialiiind• ı ~al yillde 15 e balil edilecektir. 

4 - ~' lltaabal " Allb-
Balltmeye konulan it ı ra belediyeleriae ıanderilmiıtir. 

Ka"h zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

ı - e-aır ._ .... ıklan 1111111 im. ı.teklilerha tutnamnlnl a&mek 
nallan Ue Aptal ~lı ıslllıı ialialı O ilzere belediyemize ve mezk(U bele
..rıa. JllPbn]aıcak altı at betonar. diyelere müracaatları ilan olunur. 
- k&y yola klpr•llnln tllfUbdn. 10996 
Ketlf bedeli 15544 Ura 77 lmna9tur. 

2 - Bblltme valaldi fiyat iJ&erin· Sergi sarayı incası 
- .,. bpalı ..rı Ulullyle yapdacak- ~ 

Yeni~ santralına batlanıp 
yeni numara alanlann yeni 

ve eski numaralan 
Ankara Telefon Müdürlü§ünden: 

Ankara Telefon Abonelerinden Yenitebir aantralma baflanmalan ae
bebiyle aldrkları yeni numaralarla 1 N!san 939 ubabmdan itibaren çaht-

mata baflıyacaklardır. 
Etaki Yeni &iri 
No. No. No. 

1525 5525 3130 

1526 5526 1984 

1527 5527 2463 

Yeni &ki 
No. No. 

6130 

5984 
6'63 

1073 
1423 
3990 

Yeni 
No. 

6073 
6423 

6990 
1528 5528 1540 5540 2297 6297 
1529 5529 3716 5716 3208 6208 

1953 5953 3148 6148 3650 5650 
1532 5100 2079 6079 3424 5023 
2268 5100 3091 6091 3425 5023 
1530 5530 1034 6034 3426 5023 

1947 5947 3200 6208 .34~7 5023 
1942 5095 1840 5840 l4~ 5023 
1946 5095 2849 6849 ııoı 6102 

2501 6501 3351 6351 1100 6100 
1576 5576 3363 6363 1258 6258 

1257 5942 3287 6287 1214 5614 
1390 6390 1917 5917 1940 5940 

2121 6121 1990 5990 1554 5554 
1541 5541 1993 5993 3735 5735 
2416 6416 2450 6450 1101 6101 

1542 5542 2497 6497 2708 6708 

1319 6319 2051 '°51 1106 6106 

3896 5896 3739 5739 1104 6104 

3043 6043 2763 6763 1219 5619 
3175 6175 1347 6347 1560 5560 
1982 5982 2644 6644 1218 6212 
3843 5843 3501 5946 1217 6217 

2212 5082 1629 5629 3048 6048 
2213 5082 3805 6805 1636 5636 
2888 6888 2433 6433 3512 5612 
3060 6060 2556 6556 3814 6814 

Eeki 
No. 

1470 
1182 

1136 
1185 
3913 

2804 
3574 
2788 

2493 
3762 
3637 
2718 
3773 
2037 
2571 
1987 
3299 
3245 

3750 

2514 
3317 
2447 

3103 

3187 
2748 
3045 

3831 
1284 

1802 

Teni 
lto. 

6470 
6182 

6136 

5676 
6913 

6804 
5574 
6788 

6493 
5762 
6637 
6718 
5773 

6037 
6571 

5987 
6Z99 
6245 

5750 

6514 
6317 

6447 
6103 

6187 

6748 
6045 

6831 

6484 

5802 
2$13 6513 2566 6566 3804 5804 3697 6697 
1858 5858 3575 5575 3431 5031 3901 6901 
1354 6354 1571 5571 3432 5031 1684 5684 
2532 6532 2781 6781 3433 5031 2819 6819 
3618 5618 1929 5929 3434 5031 2934 6934 
ıoeı 608Z ıtsz 5952 2.w1 6597 zzu 6223 
3571 U12 tlH 1115 2514 "'" 1515 sili 
1335 5052 1702 5702 2517 5088 1501 5501 
2110 ıoa auo .. ----.~--~~.-"~,~. -.,.-.-fı~ .. : .ıı 
304G eo46 S84Z 8942 2ŞOI ,.. l ıi •ıt 
2442 5064 '938 6938 ı:l75 9517 1614 5634 
2443 5064 3365 6365 1176 6176 1516 5516 
1018 6018 2214 6214 1177 6177 1148 5014 
2111 6111 2552 6552 1178 6178 2035 5014 
1251 6251 1244 5040 1546 9S4e 2163 6163 
1948 5948 3207 5040 1179 6171 1509 5509 
1584 5584 3193 5040 1553 5553 1511 5511 
1883 5883 3106 6106 1583 5513 2M 6989 
2853 C5l53 1212 6272 '1124 6124 n74 6174 
'1867 5167 1654 5654 2860 MIO 820 5920 

3049 6049 3185 6185 2881 6111 ·- 5686 
2083 6083 '1544 5544 3797 5717 2151 6250 
1572 5572 3761 5761 2617 e617 1758 5758 
1787 5787 3763 5761 3512 6592 • 2420 6420 
3153 5653 3470 5070 3859 5851 2427 6427 
1981 5047 3471 5070 1944 5M4 2175 tl75 
1991 5047 3472 5070 2503 65tS 2311 '311 
2512 6512 3473 5070 15'1 5511 'ltll 5512 
3975 6975 3474 5070 1503 5503 •2247 6'47 
1876 5876 2026 602' U04 5504 1$06 5I06 
2412 6412 3987 6987 1592 5~ 1140 6140 

&iralıkı 

IClralılı alreln - Bakanlıklar kar 
fllmda Kuaafil " BiJaı IOkalı ki.. 
eesinde t#D konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. içinde 8 No. ya mllracaat. 

1

828 

Kiralık bı - Yeniteblt Gul Bul
arı .. Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-
la. 'ftı.. ltO 

Devren kiralık daire - Azimet 4o
layııiyle 6 odalı bir daire denen ki· 
ralıktır telefon: 3610 Sellnik cadde-
ıi 46 daire. 4 897 

l!iralık n - Kavaklıdere GU•ea 
evlerinden ön aırada Ankara ve Çan
kaya'ya nuır iki katta 4 bflyllk 2 kil
çiik oda tekmil konfor. Telefon 2124. 

908 

-tı-

Küçük ilan Şartlan 
Dört utırhk ldiçilk ilA•l•ldlla ı 

Bir defa için 30 ll'.111111 
lki defa için 50 Kmq 
Uç defa için 70 Kanat 
Dört defa için 80 Karat 

D.....ıs ldlçlk lllaJarc1u "'.-~ 
u için ıo kuraı alımr. llaell ıo 
defa aewredlleeek bir Ula için, 141 
kur 1 alınacaktır. Bir kolQbk ol
mak tbere her utır. ~elime arala• 

rmclaJd bofhaklar mlatnna. 30 bari 
itibar edilmittfr. Bir küçük Ula 
120 harften ibaret olmabdır. 
D&t uttrdaa fula ber utu için 
beher aeferiae a7'1ca on karat alı
nır. 

Kllçlk illalann 120 harfi ıeçme • 
•eai lhrmdır. Ba miktarı ıeçea 1 • 
llalar •7Tica pal tarifesine tlWdir. 

Kirallk konforlu oda - Tafhan 
Müdafaayi hukuk caddeıl Erek apar- hktır. Almak ve görmek iıti~rin 
tman No. 

6 964 Yenitehir'de Kizım Ozalp caddtılin
de Kemah apartmanınm 5 D-.alı 

Kiralık- Konforlu Möble oda. Ye- daireaine müracaat etmelerL tf4 
nitehir inkılap aokak No: 4 alt katta 
birinci kapı. 981 

Kiralık - 1'eçl8rende merhum ec
zacı bay Şevket'in akar ıulu, meyva 
ağaiçlı baiı l nisan 939 dan itibaren 
bir ıene lçia. 2521 telefon. 991 

Kiralık - Yenltehir Selinik cad
desi 1-2 No :lu Kutu apartmanaun 2 
odalı bir daireaL 8 numaraya mllra· 
caat. 992 

Kiralık - Bir bay veya baya için 
balkonlu bir oda kiralıktır. Yenitc
hir Lozan alanı No: 71 998 

Kiralık •partmaa d•inai - Ka16rl
f erli •e 11cak ıula fnbllde mama
ralı Halkevl - s.m.npuarı pnlf u
falt cadde üzerinde Balcılar apart
manında iki odalı daire aybk icarı 40 

Satılık - D. K. W. marka Mart ~ 
tomatİk 75 beygirlik çift ailiaıdirU 
pek u kullanılımt bir motosiklet. 
Her cün 13-15 arası Tl: 3183 lıliieJYet 
Sezcin Mert. 919 

S.ıılılr arsa - Demirtepede Dik
men caddni ile Fmi Çalmwk 10bk 
uumda il. 831 Telefon 2440 a mfi· 
racaat. 990 
Saulık - Cebeci'de 1825 eda 28 

panel de 200 metre murati>aındaki 
ana. Sabuncular maıballeai cevizaltı 
sokak 24 No. da Avni Tuna'ya müra-
caat. 993 
S.tdık apartmaa - t.tanbul, Llle

li Abaray Cad. uf kate 6 ct.ire 4-5 
oda nesaret sünet modem 2500 lira 
lred. Beyuit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

liradır. Müracaat telefonu 2049 Satıldı eıya - Azimet dolaymiyle 
9tD utdık 1fya. Demirtepe AW.y 90Jıcak 

No. 8 1010 
Kiralık daireler - Yenitehlr Jıca. -----------

ranfil aokak No: 7 Uç daire. 4 büyük 
t ldlçll1c oda l bol yeni yapılm!ftır. it YmıenieJ' ı 

1000 
Çooak bakıcı., uaıuyor - iki ya-

.kinlı.t w-Kaftkbdere GIYea w. tıada bir çocuia blıkmak ünre tilrk 
len tanmda elektrik n ayu mncut. wya ecaebl bir Bayan annmalnadır. 
Dlıhili)'e nkılleti mutemedi Ahmet Telefon: 3739 965 
TalCiOflu "7' Ra1D JfMI KlllsıotJa- AIQqtlr - Karabllc'te ecnebi bir 
u •IJMI• 100f ~ JUmda alafranp yemek pifire-
~irahk . _ 4 oda 1 hol tek ve ev iılerine bakacak az ingiliz-
••ilfıN••• '"rılfl•1111t1ur1111rreaı. .fa 11 N& .._ _._,. ec-
ID&prln&n batında No: 37. darinek için W ,..,.. latenl~. Tekliflerin 
içladekilere ~rüpncık için Tl • 161& Karabilk te lmat Remzı adreaiae eön-

• 
1 

derilmelL 972 
009 Bjr memur uanıyor - MubMebe 

Kiralılı - Demirtepe WSprila'1 10- •e heup itlerinden anlar ful bir me
landa Öneren Ulm eokak No: 1 ili· mura ihtiyaç vardır. 2324 IUJlllUl7a 
nyym Ap. da 3 oda matfü ban,o telefonla milracaat edilmHl. 1012 
alt kat ayriyeten 2 oda m&.tlııkll. 
'11: 3030 1001 

Satılıkı lı azqor - Tlrkçe Fraaısça ti-
• F • cart muUberatJ idlre eMflir m• 
S•tdık ana - Yeaifelair Sellnik vetli bir •ıhMip akpm IUt 7 ... 

cad(l•I -troea ... linm acu • ICllll'a it arıyor. P•ta ~ -
•le lablrk. Telefoa 1449 • 819 

S.tılılı eaa - •11nı1r cadd..ı ı, arıyor - Orta mektep muma 
46-4 Damualı aparwı...ta latlbk' eeld JUi " muh•ebe blllr nfeniıl
-.wıtelil etya telefoa •ıo - lı faal Wr cenç elnom üuetW AüılJta 

da bir it arlJOI'. Ula'ta O. S • ._... 
Sdll .. ar-1• - YealteJair'u t.- _..mektupla m1ncat. .. ....... Mfaltmı6a • .. - met- _________ ......, __ 

re blokbqı Tel. 2406 Bayram caddeel Aramyorı 
No.1 tl3 ar. ı.ur Bel~ 

1 
1671 5078 1ou 6088 1'94 5994 1121 6127 

1 - Blllllltme S Dluil 939 tar!M:ıe 1274 6244 1089 6089 '1514 5514 18 em S•ulıi aputmulu _ Yenifehlr'de Aru11or - Bahçeli ltooperatlf n-
tMtlıyaa paarteal llbıtl ..at 1S -de Külttirpark fuar ..U.ında ln,a Mi- 3906 6906 1090 6090 1512 5512 2105 6195 " BalYV iiaeriade lraloriferli n lra- terinden C. 2 n D. 2 tipiade IMdık 
'srrMwn'da ea lflerl Wlfdad tRbe lecek aergi ıarayının belediye bat mil- 1108 6108 1091 6581 1510 5518 15'5 558 RSrlfenfs bedellnia ,a-. kırkı borç hilH aranıyor. Telefon 3583 e mf1ra-
mlbendisllli 1ıhMılBlda ~ ko- bendillliiindeld proje, ketif n ,arma- 1109 6443 1092 6092 1113 5513 1500 SIOO Tel. 240& BaJf&lll cacldeel No. 1 914 aat. 950 
miıJODll odasmda icr6 ~lir. mffi veshile ylla bin linlık k..u ek- 1110 6110 1093 6093 2431 6438 2341 Uıtl IClntlılı .. .,..,_ _ Ah •· 

4 - ı.t.ldUeıı ewıtme pttname. ıiltmeye konmuttur. !baleli 29 mart 2284 6284 1493 6493 '1913 5992 1502 SIO'I &ttıhlt .,_.,.,..,., - Yenftehfr " ımdan fatlfade edilir bir bay oda •· 
ıi, mukaftle projeli, NJIDCbrlık itle- 1939 çarflUDba cUnU aaat 16 dadır. ı~ 1112 6212 1472 6472 D3S U33 2lll euı Aabra'nın tam irat ptirir yerlerin- rıJOr. Uln'ta 1415 rumusuna mellbap 
rt pnel prtnimesl, umum m ı,teri titlk edecekler 6250 liralık muvakbt 3972 5972 1496 6496 ııas 6125 1136 eıa .. nimet dolay11i7le acelt TeL 240I la lllOracut. 961 
fenni fU1nameSI. bunal fenni ,artna. teminatla beledi,e •e fuar komitnine 1113 6113 1192 6192 1121 1121 118 6129 •yram cad&lell Ne. l tll -------------
me, ft projeleri 180 kul'Uf mukabilin- gelirler. Proje. ketif ve fartnameai be- 1114 6114 1498 6498 2340 6340 2t76 6'76 ..ıılık _ l>&ıllmU 100 lira 20 •ant1m Satdık arsalar - Ankara'nın lltr 
de Sulllun'da 1&1 itleri aekizkıci fUbe lediye b9f mUhendielilinde g8r6Hlr. 2639 6639 1494 6494 ıt77 Wl7 2171 9'8 tarla HarbiJe meın.bi ukMı lO ela- ıemtinde küçük çapta analar" '-1· 
mUhendilliilndtn alabilirler. 11079 2296 6296 1551 5551 2980 6980 2181 8'1 Jllka AnJran 1 c• lua memlll'laluna lar. Unun fiyat. n: 1538 .. 

1 - ......,_ .......- klD t.. ------------ 1072 G07Z 11'3 '113 ll071 .,_ Emniyeti umum1,.- Olman Acele satılık arsa - Cebeci Atlla 
teldileri:ı 2&65 lira ıe kurufluk ma· ------------------------- lefik'e mlracaat. •ı ufaltında mtlnferit iatut yapıbr. 
ftkkat teminat nrmal n mOmalll it M. 20 ,.Ustt olan ana uygun fiJit. 
leri ,aptıiznı r&aterir v°"ka ibru DnN• ..ula dlühı - Hamam- Ti: 1538 9a 
etmeli ... ıbiltmeDia ,apılaealı si& s·· ·· ı 1 . d b. h d. ... polfa merkeari altmclakl bakbli-
c1en en u sekiz gUn eveı ellerinde bu· T I b k d. utçu er a emın e ır a ıse... .,. ftldrbı m11ıa1t ,artları.. ıç1ncte. 
lunaa bUtnn •eaikaıarıa birlikte bir a e e ay 1 Were mlnleut. 924 

letida ile idareye mllracaat ederek bu Harp Okala Kamutaal.,...._ 1 S k• 1 • 'latz/ık ...ıu - l.tuyon arbla-
lte mahaua olmak üzere velika almala. Üt mG ine eri _. fatlmllk bariciade •e Maltepe Dwlet Ha .. Yollan U.,.. 
n n bu vesikayı ibru etmeleri ,.,.. ~ - Bu Hne apiıda yazılı ,artları Yenlfehir, Cebeci ve her yerde A IGıalııidell ı 
tır. Bu milddet içinde veai.ka talebb.. baı.ı okurlar harp okuluna alcıacaktırı 1939 modelı.rl pllı;üttlr ftl: 240& 

929 1 _ lclaremb 
1 
.. 1.. ._ ... 1• arf .. - • 

ele bulanmıyonJar eailtme,. iftlrlk •) Aakaraclı bulunanlu dotruclua ~ ........ -
edemezler. dotruya Harp okuluna Ankara bari. M 1 E L ~ce/e Nil/ılı Apana.a - Ayda lfl ile mobilya yaptırılactlııln'. 

6 - lıtekHlerln teklif me-ktuplan- cinde bulunanlar, bulundu.klan yerle- lira lrat1ı " bedelinin )'tlscle 2 - ll•alyrrwgen bedeli 12.ŞM liıt-
Dı UçlncG maddede yuıh IUtten bif rin ukerlik ıubelerine ml1r-.t ede • DBnyanm en -ıı.m n en ucuz n tabitli en İflek ele UOOO U- dır. 
1Ut eveliae kadu Samlun'da IU ifle. ceklerdir. SUT llAIClNBLBRIDtR. ~Tel: 2406 yer NO I - ihale lO. 4• 939 puartesi ı'*li 
ri sekizinci tube milhendiılliine mak· b) Kaydı kabul muameleel mart 939 P•lapauıs, lekelenmu ve bo. sat 11 de ta:vyaN me:pıdanı.tlakl i-
buz mukabilinde vermeleri lilımcbr. tarlhbdeıı (15 ·temanız· 939) a b • sulmu. Yedek ...,1 daima :.Satı/ılı A,.,.a.u - Aalrara'ma - mOdürlük biwında toplan"Clt 

Postada ole gecikmeler kabul e- dar devam edecektir. •voattar. ıemtinde irat ptirlr beton lrtrpr Jromm,aında ,apıllıcMtır. 
dilmes. (1664/928) 10930 2 - Girit prtları beneçhiltldlr. p "ft ~- n: ım 4- ırennı~e h-..11 tartmmelllle 

Kapsul ve limon 
esansı alınacak 

a) 8iri1 li1eden menn olaaü " Tqra Atıf yerleri: • projeler " ıelimler umum mılldllr 
olpnluk lmtillpmı nrmit baluu - ~ ltaplrıçt ati. ltrzu. latılılı .....,_ _ Y. lllair •11a1Jr ten ı•-.bilir. 
cütır. nlllllll& Nlfll SolüDlta lld. 423 lıl. ım.nru •Irak lılü IMıfı 5 - lıluftldrat temlmt t44 ~5 

b) Tmt ~I Uken ıae,ed 11. ;,ııJI. ..._ '11• lUI 157 bnat olup bu teminatı nakid ... 
biyelerden CHup okuluna prer) b Ankara satıe yerleri: it.,......,., - llaltefftla - ...- ıltiyenler Zhut Bs nası .... 

• • rarh ııhat raporu almlf olacaktır. ~ biJdm yerinde 550 il. jandmma oku- ki 3667 ıayıh heaabantsa yatırarak •· 
~dw IWMiye Riya..tmden ı c) Diler flrtlar aıkerllk pbelerin M. NEDiM IRENGUN Yeai hal No: 1-59 Tl: 2246 lu yanmcla MO il. ucu fi,... •eri- laeakları makbuzu ibru etmelidirler. 
ı-Kuara a-osbane1l lhti,_..,. dıl mevcuttur. t ~. •' .a.--~-_._, __ Cacl. v l~ 'l'lı ,,.. MO 6 -Teklif mektupJunwa lbale 11. 

... ,.. milpoa •t lııap1ul De..,.. d) Anbıata olanlar (C) ......... vusn ESENDBll R .. ~u.• ftlle&IUWIMI" q: lOI -~··· Wr Mat en1iae ....... 
U.. w • .WMIM '-* deki ~ llarp ebluna 1116.-& Ti: 1414 ıoıı 10llf •enneleri lbadır. (1086J 
-.. aJm_..... *atıWllı-Jer. (1021) ııoır ı .,. 



Pastörize Süt içenlere! 
Kolaylık olmak üzere 

1 Nisan 1939 dan itibaren boş süt şişelerinden depozito 
olarak kiolluk 15 kuruş 1/2 kiloluk 10 kuruş 1/4 kiloluk 10 
kunış alınacaktır. Muhterem müşterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut şişeleri satış mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN Çi FTLİGİ 

Yağmurdan, Rüzgardan, 
Gripten, Nezleden Pervası Yok 

en fena havalarda bile: 

COK -
~NESELİ -~ -- . 
CUNKI • 

ULLAlllYDR 
Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 kuruştür. 

.:!11111111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 llllllll!:. 
§ S k E · nden yaptırınız. Avrupa ve yer.§§ 
::: a arya czanesı li ilaçlar her çeşidini (Kodak) =: 
E: marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- =: 
E: mizde bulabilirsiniz. lş Bankası karşısında. Telefon: 2018 :E 
'=:iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

B A Ş, D İ Ş, N E Z L E, R O M A T i Z M A 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.. .. icabında günde 3 Kaşe alınabilir. 7108 .. 

inşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo
peratifi İdare Meclisinden: 

Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 
Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inşaatı münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan ev el def aten en az üç yüz bin liralık işi mu
vaff akiyetle başarmış bulunmaları 

2 - Nafıa Vekaletine ve belediyeye karıı fenni mesuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
Ankara belediyesi karşısında memurlar kooperatifi üzerin· 
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabili·nde plan ve 
ıartnameleri aldırmaları 

4 - ihale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
isteklilerin aynı gün saat on dörtte o/o 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilin olunur. 934 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olu 

Askerliğe dôvet 
Ankara askerlik şubesinden : 

1 - Nisan celbi bir ay evvel yapılacağından sevke tabi 
ve §İmdiye kadar Muvazzaf askerliğini yapmamış tam 
hizmetli ve son yoklamasında piyade ve mızıka sınıfına 
ayrılmış olanlardan 316 • 332, dahil; 

2 - Jandarma, Orman, Deniz, harp sanayii, gümrük sı
nıflarından olanlar: 316 - 334, dahil; 

3 - Muhabere 316 - 332 dahil; 
4 - istihkam 316 - 333 dahil; 
5 - Kimlerin askere gönderileceğine dair namlarına 

yazılmış olan çağırma kağıtları her erin nüfusa kayıtlı ol
dukları köy veya mahallere gönderilmi§tir: 

6 -Toplanma gü-nü muhabere ve istihkam sınıfları için 
28 diğer sınıflar için 29 mart 939 dur: 

7 - Bunlardan bedel vermek istiyenler bedellerini yu
karda yazılı toplanma günlerinden bir gün evvel akşamına 
kadar mal sandıklarına yatırmış olmaları lazımdır: 

8 - Her er yeni ve fotoğraflı nüfus cüzdaniyle mahalle 
mümessili veya köy muhtarile birlikte ve toplu bir halde 
şubeye geleceklerdir. 

9 - T e§rİnievvel 938 de veya daha evvel bedel verip de 
altı ay talim hizmetini yapmak üzere 1 mayıs 1939 da kıta
da bulunacakları evvelce tebliğ edilmiş olan erat da 1 Ni
san 1939 da hizmet edecekleri kıtalara iltihak etmek üze
re daha evvel askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

10 - Ankara yabancı askerlik şubesi mıntakasında mu
kim ve yukarda izah edilen şeraiti haiz olan yabancı era
tın da zamanında Ankara yabancı askerlik şubesine müra
caatları icabeder: 

11 - Bazı askerlik şubeleri diğer iki senelik eratın bir 
kısmını celp ve hizmeti muvazzafasını yapmak üzere sevk 
etmekte olduklarından Ankara' da bulunan bu gibilerin 
Ankara yabancı askerlik şubesine gelmeleri ilan olunur. 
İşbu ilan yabancı askerlik şubesi için, aynı zamanda, da-
vetiye yerine kaimdir. 11086 

~-
Satıhk kôrgir \,.J magaza 

Ankara Defterdarlığın·dan : 
Kıymeti İradı Cinsi 

120 

Tahrir No: 

Karkir 
mağaza 

Mahalle ve 
Sokağı 

Sahibi ve 
Borçlu 

Kethuda Ma: Müskiratçı 
hallesi Mü- Ali Ülvi 
eccim sokak 

İzahat 

Hisap No: 

13/ 47 

44 Yeğen ve Kızılbey şubelerine 
Muhtelif seneler vergisinden 
9814 lira 85 kuruş borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağın 
dan 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin 3-4-939 tarihine müsadif pazartesi günü sat 15 de Ankara vila -
yeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (882) 10892 

Elmah Elektrik T. A. Ş. Heyeti Umumiye 

zabllnamesi hülasasıd1r 
Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 'I 

Bilanço, kar ve zararın tasdiki heyeti idare müdür ve 
murakıbın tebriyesi, temettüatın tevziile tenkisi sermaye
nin üç aya taliki belediyenin cereyan keyfiyeti mukaveleye 
bağlanması. iki üye iki murakıbın tayini, hakkı huzur ve 
murakıp ücretleri. 1014 

~================================================~ 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
§ Belediye Meclisi toplanbsı § - -- -
~ Ankara Belediyesinden : ~ - -- -- -- -: 1 Nisan 1939 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden : 
: evvel saat 12 de Belediye Meclisi kanuni toplantısını yapa- : 
: cağından Meclis azalarının teşrifleri ( 1062) E - -- -: RUZNAME: : - -- -: 1 - Büdce müzakere~i E 
: 2 - Fasıllar arasında yapılacak münakale. 11050 :: 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Solucanları düşürmek 
• • 
ıçın 

İsmet bisküviti alınız 

Bisiklet merakhlanna müjde ..... 

1939 modeli 

DIAMANT 
Bisiklet ve hafif motosikletlerimiz gelmiştir." 

Türkiye Umumi Mümessili: M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Ankara posta )tutusu 382 Telefon: 3150 959 

Bir fen memuru aranıyor 
Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketind;;.: 

Su türbininde çalışmış ikinci srnıf ehliyeti haiz bonser
visli türk bir fen memuru aranıyor. Talipler aylık kaç lira 
ücretle geleceklerini ve evrakı müsbitelerile Elmalı Elek-
trik şirketine müracaatları. 1013 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 

kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

ULUS - 20. inci yıl, - No: 6336 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Kim.il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Burmevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudetrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun, mesanede ta~larm teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Yeni Sinema da 
Bu Gün Bu Gece 

Aşk, ihtiras, dostluk, fedakarlık 

hislerini taşıyan heyecanlı sahne
lerle dolu büyük casusluk filmi 

Harp Dönüşü 
Baş Rollerde: Raimu - Albert 

Basserman - Germain Dermoz 

Halk ve Sus Sinemalarında 
BUGÜN BU GECE 

Sinema aleminin yaşıyan Venüs adını verdiği DOROTHY 
LAMOUR tarafından yaratılan 
TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

KAS 1 RG 
DIKKA T izdihama maruz kalmamak için her iki sinemeda geceye 

1 ait numaralı yerlerinizi evelden aldırınız. 
SEANSLAR 

Seanslar : 10 ve 12 de Ucuz Halk SUS'ta : 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri ve 
Matineleri j 14 - 16 - 18 - 20.30 da normal seanslar. 

Norma] Seanslar ı 14.45 • 16.45 •

1 

HALK'ta : 10.30 - 12.30 da Ucuz Halk Matineleri ve 
18.45 - Gece : 21 de 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de nonnal seanslar. 

.................................................................................................................................................................. 
YENİ SİNEMADA geceleri 21 de filmden evvel Varyete numaraları muvaffakiyetle devam ediyor 

OPTA Radyolarını görüp 
dinliyerek karar verir ~ 


